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Resumo 

O estudo aborda a atuação dos movimentos sociais da atualidade, em particular o uso que fazem 

das redes sociais com a finalidade de mobilizar a população e influenciar a decisão política. 

Tomando-se como referência o período em que se deu o processo de admissibilidade do 

impeachment da presidente da República Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, realiza-se 

uma análise da rede social Facebook dos movimentos “Vem Pra Rua Brasil” e “Frente Brasil 

Popular”, que apresentaram posicionamentos políticos opostos em relação ao impeachment. A 

partir da identificação das principais estratégias de comunicação adotadas por esses 

movimentos, pretende-se propor uma reflexão sobre as contribuições dessa prática para o 

avanço da democracia participativa no Brasil, em especial por meio da utilização das redes 

sociais. 

 

Palavras-Chave: Movimentos Sociais; Parlamento; Impeachment; Facebook; Democracia 

Participativa. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as sociedades democráticas vêm apresentando uma ampliação da 

participação da esfera civil na atividade política, por meio dos mais diversos atos de 

engajamento público. Beneficiados pelo uso das tecnologias digitais e possibilidades de 

conexão em redes, milhares de pessoas vêm se mobilizando na realização de protestos em todo 

o mundo. Embora inseridos em contextos distintos, esses movimentos apresentam 

características em comum, fato que tem sido objeto dos mais diversos estudos.  De acordo com 

o sociólogo Manuel Castells (2013) as sociedades conectadas em rede que realizam protestos 

de massa demonstram desconfiança nas instituições e buscam novas formas de participação na 

vida política (CASTELLS, 2013). Essa discussão é ampliada por Gomes (2011), ao afirmar que 

os governos representativos tendem a se distanciar progressivamente da esfera civil. Para o 

autor “a excessiva autonomia do sistema político traz consigo frequente e crescentemente uma 

(ilegítima) autonomia na esfera da decisão política”. (GOMES, 2011, p. 25-26). 

No Brasil, nos últimos anos, a crise econômica e política, potencializada pelos 

escândalos de corrupção envolvendo altos escalões do governo, empresários e parte 

significativa de membros do Congresso Nacional vem desencadeando uma série de 

manifestações, difundidas principalmente pelas redes sociais. Em 2013, o Movimento Passe 

Livre (MPL) conseguiu reunir multidões em manifestações de rua por todo o País. Aos gritos 

de indignação pelo aumento da tarifa dos transportes públicos, somaram-se as mais diversas 

reivindicações políticas. Desde então, novos movimentos sociais vêm se propagando, 

principalmente em reação a recentes denúncias de corrupção, com destaque para o escândalo 

envolvendo a Petrobrás e seus desdobramentos revelados pela Operação Lava Jato, deflagrada 

pela Polícia Federal. 

A crise de governabilidade instaurada teve seu ápice com a admissibilidade do pedido 

de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, no final de 2015. A 

partir desse momento a pressão da sociedade foi intensificada por meio dos movimentos sociais, 

os quais utilizaram amplamente os recursos da Internet e das redes sociais para organizarem 

manifestações pró e contra o impeachment, de forma a desenvolver novos mecanismos que 

permitissem à população influenciar a decisão política. 

Para compreender melhor essas questões, o presente estudo foi dividido em duas partes. 

A primeira parte apresenta um panorama do ativismo social no Brasil sob a forma de uma breve 

retrospectiva, analisada à luz dos principais conceitos e teorias dos campos da sociologia e da 
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ciência política. Na sequência, uma abordagem sobre os governos dos presidentes da República 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, esse último culminando com o processo de 

impeachment, demonstra como se deu a atuação governamental paralelamente à proliferação 

de novos movimentos sociais, os quais vêm alcançando crescente protagonismo na arena 

política. 

À luz do entendimento de que a sociedade atual está estruturada em redes de 

comunicação e informação, no que Castells denominou de “Era da Informação”, são analisados 

os conceitos de comunicação pública e capital social, e como a Internet pode contribuir para o 

avanço dos processos democráticos no País. Nesse sentido, é dado destaque ao advento das 

redes sociais, em especial da rede social Facebook, por permitir novas formas de interação 

social, as quais refletiram diretamente no modus operandi dos movimentos sociais do século 

XXI.  

A segunda parte desse trabalho é dedicada ao estudo de caso de dois movimentos sociais 

que se destacaram no período de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff 

na Câmara dos Deputados, a partir da análise de suas páginas na rede social Facebook. O 

movimento Vem Pra Rua Brasil, defensor do impeachment, denomina-se suprapartidário, 

democrático e plural, surgido por meio de uma organização espontânea da sociedade civil, para 

lutar por um Brasil melhor. Criado em 2014 com o slogan “Vem Pra Rua: você mudando o 

Brasil”, o movimento vem mobilizando os brasileiros para protestar contra a situação política, 

econômica e social atual (VEM PRA RUA, 2016). Os escândalos de corrupção do governo, o 

desequilíbrio econômico e a sensação de impunidade dos políticos constituíram os principais 

argumentos utilizados a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já o movimento 

Frente Brasil Popular, instituído em 2015, apresentou um posicionamento contrário ao 

impeachment, atuando no intuito de derrotar a ofensiva do que denominou de “forças 

conservadoras e golpistas”. A Frente reúne as principais centrais sindicais brasileiras, uniões, 

associações, redes de coletivos que representam minorias sociais e mídias alternativas, a 

exemplo da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra (MST), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e do grupo Mídia Ninja - 

Narrativas Independentes Jornalismo e Ação (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015-a).  

Para verificar as estratégias de comunicação utilizadas por ambos os movimentos na 

rede social Facebook, foi definido como recorte temporal o período de 02 de dezembro de 2015 

a 17 de abril de 2016, que corresponde à data de admissibilidade do impeachment na Câmara 

dos Deputados e sua votação pelos parlamentares, respectivamente. A identificação das 
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características de atuação de cada movimento compreendeu a análise exaustiva das postagens 

realizadas no Facebook no período definido pela pesquisa, complementado por outras fontes de 

informação como referências de sites, entrevistas e publicações produzidas pelos próprios 

movimentos sociais. A partir da tabulação dos dados obtidos, foi delineado um perfil de atuação 

de cada movimento na rede social, de forma a se constatar as similaridades e os diferenciais 

que os levaram a se destacar na promoção de manifestações de rua por todo o País. Por outro 

lado, uma abordagem específica sobre a relação desses movimentos com os parlamentares 

coloca em evidência quais as estratégias adotadas para influenciar a decisão parlamentar a favor 

ou contra o impeachment. 

Ao examinar as atribuições que o Estado e a sociedade conferem à Internet, o presente 

estudo pretende contribuir para a compreensão de como a participação política, mediada pelas 

tecnologias digitais, se apresenta como alternativa para reduzir o distanciamento entre os 

representantes e a esfera civil, de modo a promover o avanço das práticas de democracia 

participativa no Brasil. 
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1. OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A TRAJETÓRIA POLÍTICA NO 

BRASIL 

1.1 O ativismo social no Brasil: conceitos e perspectivas 

O ativismo social constitui um dos principais campos de ação social coletiva. Sua 

realidade é bastante dinâmica, e a compreensão começa pela própria definição de “movimento 

social”. Conforme destacado no Dicionário de Política, “a análise dos comportamentos 

coletivos e dos movimentos sociais ocupa um lugar central na teoria e na reflexão sociológica, 

quer dos contemporâneos, quer dos clássicos (...) Trata-se de um tema fascinante, tanto como 

debatido e controverso” (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2007, p. 787). Os autores 

afirmam que, independente da corrente de reflexão, existem elementos comuns na análise dos 

movimentos sociais, como a existência de tensões na sociedade, a identificação de uma 

mudança e a passagem de um estágio de integração para outro por meio de transformações de 

algum modo induzidas pelos comportamentos coletivos. Já as principais diferenças entre as 

diversas correntes se dão pela importância atribuída aos componentes psicológicos em relação 

aos sociológicos, aos aspectos microssociais em relação aos macrossociais, e ao papel dos 

agentes em relação à dinâmica do sistema.  

Entre os estudos mais relevantes, destaca-se a perspectiva do sociólogo francês Alain 

Touraine que analisa, dentro de um esquema de interpretação global da sociedade, a 

combinação entre as condições estruturais e os mecanismos de funcionamento e reprodução do 

próprio sistema social. É nessa perspectiva a afirmação de Touraine de que “os movimentos 

sociais pertencem aos processos pelos quais uma sociedade cria a sua organização a partir do 

seu sistema de ação histórica, através dos conflitos de classe e dos acordos políticos” (1975, 

apud BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2007, p. 789).  

Entre os autores nacionais, destaca-se os estudos de Gohn (2011), que define 

movimentos sociais como: 

Ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas 

distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (cf. Gohn, 2008). Na 

ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 

passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações 

etc.) até as pressões indiretas. (GOHN, 2011, p. 335) 

A discussão avança para a elaboração de teorias e paradigmas que abordam essa 

temática em diferentes perspectivas. A Teoria do Confronto Político ou Mobilização Política, 

de Tarrow (1994), foi um dos marcos no debate teórico dos movimentos sociais. Voltada para 

a análise dos processos de institucionalização das ações coletivas, a teoria qualifica as 
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características do contexto em que se dá determinado movimento, podendo ser de 

oportunidades ou restrições. Para o autor “o confronto político é produzido quando ameaças 

são experimentadas e oportunidades são percebidas, quando a existência de aliados é 

demonstrada, e quando a vulnerabilidade dos oponentes é exposta” (TARROW, 1994, p. 33, 

tradução nossa).  

Segundo Gohn (2012), o uso dessa teoria está presente, de forma explícita ou não, nas 

redes temáticas de pesquisas que se formaram na última década no Brasil. Nesse sentido, os 

movimentos sociais deixam de ser compreendidos como fenômenos extraordinários e tornam-

se formas rotineiras de participação política, de modo a permitir que o cidadão exerça a política, 

mesmo não pertencendo às elites que disputam o poder. As mobilizações dos movimentos 

sociais atuais tornam-se assim uma forma de acompanhamento das políticas e de 

responsabilização do Estado, e atuam como elementos componentes do próprio jogo 

democrático, o que vem a fundamentar as políticas públicas participativas. (GOHN, 2012).  

O ativismo social no Brasil surgiu desde os primórdios de sua história. Na época da 

colonização portuguesa, os movimentos de luta emergiram contra a dominação, e no percurso 

do século XX absorveram as temáticas contra a exploração econômica, e mais recentemente 

contra a exclusão social. Entre as lutas que se destacaram no Brasil até o início do século XX 

estão a de Zumbi dos Palmares (1630-1695), a Inconfidência Mineira (1789), a Balaiada (1830-

1841) e Canudos (Bahia, 1874-1897), entre outras. O advento da República e a substituição da 

mão de obra escrava pela assalariada, composta massivamente pelos imigrantes, levou à 

formação de um proletariado urbano. Com ele surgiram os primeiros atos de resistência dos 

trabalhadores, organizados por meio de uniões e associações de auxílio mútuo, para fins de 

reivindicação de serviços urbanos ou para protestar contra as políticas locais. São exemplos 

desse período a Revolta da Chibata (RJ, 1910), a Revolta do Contestado (PR, 1912) e a greve 

de 1917 em São Paulo (GOHN, 2000).  

A década de 1930 também registrou a ocorrência de importantes movimentos como a 

Marcha Contra a Fome (1931), a Revolução Constitucionalista de São Paulo (1932) e a Aliança 

Libertadora Nacional (1935). Com o golpe de Estado de 1937, esses movimentos foram 

controlados e repreendidos, retornando no período de 1946 a 1964, em que o País vivenciou a 

sua primeira experiência democrática, marcada pela formação de sindicatos, realização de 

greves e uma intensa luta de classes. Por outro lado, o cenário internacional de desenvolvimento 

da sociedade de consumo favoreceu a implementação de políticas públicas de incentivo à 

instalação de indústrias multinacionais. Entre os marcos desse período estão a criação da 
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Petrobrás (1953), a construção de Brasília (1960) e a instalação das primeiras fábricas de 

automóveis, o que levou ao surgimento da classe operária dos metalúrgicos. Entre 1961 e 1964, 

os movimentos de mobilização popular novamente intensificaram as greves, que foram 

interrompidas pelo golpe militar de 1964 e retomadas apenas no final dos anos 70 e meados da 

década de 1980 (GOHN, 2000). Ainda assim, destacou-se nesse período o Movimento 

Estudantil (ME), que protagonizou em 1968 na cidade do Rio de Janeiro a Passeata dos Cem 

Mil contra a ditadura militar e com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da 

sociedade brasileira. (WIKIPEDIA, 2016). 

Foi durante o processo de redemocratização do País que surgiram os mais importantes 

movimentos que permanecem atuantes, como a Confederação Nacional das Associações de 

Moradores – CONAM (1982), a Central Única dos Trabalhadores – CUT (1983) e o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST (1984). Em 1984, o movimento “Diretas Já” 

representou um marco na história sociopolítica do Brasil, em luta pelo retorno à democracia, 

mobilizando milhares de pessoas em passeatas e comícios por todo o País. 

O fim do regime militar no Brasil foi marcado por um grande entusiasmo democrático 

na política. O período conhecido como Nova República (1985-1989) deu início a uma fase da 

história caracterizada pela participação mais ativa dos cidadãos e da sociedade na condução dos 

rumos do País. Destacou-se nessa fase o Movimento pela Constituinte que, segundo Gohn 

(1995) “foi o resultado do desenrolar da conjuntura política brasileira de reconstrução do jogo 

democrático no País. (...) A Constituição promulgada em outubro de 1988 demarcou em leis 

várias conquistas sociais que foram bandeiras de movimentos sociais” (GOHN, 1995, p. 134). 

De fato, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a maior experiência 

democrática da história das constituições brasileiras, foi acompanhada pela população com 

otimismo em relação ao futuro em que os direitos civis, políticos e sociais fossem os mais 

amplos possíveis. O retorno à liberdade de expressão e à manifestação política, o 

multipartidarismo e as eleições diretas para presidente da República são alguns exemplos dessas 

conquistas. Como ressalta Pinto, “todos os mecanismos da democracia representativa foram 

garantidos, mesmo aqueles associados com a democracia direta, como o referendo e o direito 

de iniciativa popular legislativa. Além disso, o poder foi descentralizado como um resultado do 

fortalecimento do legislativo, do judiciário, e de níveis subnacionais de governo, bem como a 

total liberdade para organizar partidos políticos”. (PINTO, 2016, p. 16, tradução nossa). 

A institucionalização de uma nova política estatal de distribuição e gestão de fundos 

públicos implementada a partir dos anos de 1990, em parceria com a sociedade civil organizada, 



20 

segundo Gohn (2014), impulsionou o surgimento de atores sociais coletivos que passaram a 

atuar de forma propositiva e não apenas com demandas de caráter reivindicatório. De acordo 

com a autora: 

Muitos movimentos se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já 

os apoiavam. Associações e ONGs foram criadas autodenominando-se “movimento 

social” por expressarem um novo senso comum (...) . Criou-se uma nova gramática 

em que mobilizar deixou de ter como objetivo o desenvolvimento de uma consciência 

crítica ou de protesto nas ruas. Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e 

organizar a população para participar de programas e projetos sociais. O militante foi 

se transformando no ativista (...) Dominar códigos das novas tecnologias e participar 

de redes sociais passou a fazer parte do perfil desse ativista. (GOHN, 2014, p. 59-60) 

Outras entidades, também atuantes do Terceiro Setor, passaram a se articular com 

empresas visando à implementação de políticas de responsabilidade social. Para a autora, essas 

formas de associativismo apareceram organizadas e articuladas em rede, de forma a criar na 

esfera pública um novo espaço para debate e proposição, além de incentivar a participação 

popular na promoção de um controle social mais efetivo. 

Por outro lado, como ressalta Gohn (2011) “à medida que as políticas neoliberais 

avançaram, novos movimentos sociais foram surgindo: contra as reformas estatais, a ação da 

cidadania contra a fome, movimentos de desempregados, ações de aposentados ou pensionistas 

do sistema previdenciário” (GOHN, 2011, p. 342). A autora ainda destaca três importantes 

movimentos sociais da década de 90: o dos indígenas, que passaram a lutar pela demarcação de 

suas terras; o dos funcionários públicos, especialmente nas áreas de educação e saúde; e o dos 

ecologistas, que proliferaram após a Conferência Eco-92. 

A década de 1990 também foi palco de uma das maiores ondas de manifestações 

populares, deflagrada pelo processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Eleito pelo 

voto popular direto, seu mandato iniciado em 1990 foi interrompido em 1992 por um processo 

de impeachment, após denúncias de corrupção por parte de seu irmão Pedro Collor, com o 

envolvimento do seu ex-tesoureiro de campanha Paulo Cesar Farias. A crise política deflagrada 

levou ao surgimento do Movimento pela Ética na Política, que segundo Gohn (1995) “teve 

várias etapas, levou à formação de várias alianças políticas e teve o Congresso Nacional como 

o grande palco de luta” (GOHN, 1995, p. 142). Outro destaque foi o Movimento dos Caras-

Pintadas, formado por jovens estudantes que tomaram as ruas do País em prol do impeachment, 

marcando o ressurgimento das manifestações estudantis em torno das questões políticas mais 

relevantes para o País. Collor renunciou em dezembro de 1992, antes de ser julgado pelo Senado 

Federal, e teve seus direitos políticos cassados por oito anos.  
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O então vice-presidente Itamar Franco (PMDB) assumiu o comando do País, 

implementando o Plano Real com o ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 

o que garantiu a estabilidade econômica. Em 1993 foi realizado um plebiscito sobre a forma e 

o sistema de governo, sendo mantidos respectivamente a república e o presidencialismo. 

O sucesso do Plano Real pela estabilidade econômica alcançada fez com que, em 1994, 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) fosse eleito presidente. Seus dois mandatos (1995-1998, 

1999-2002) inauguraram uma era de estabilidade política e econômica, com redução da 

desigualdade social. Mas, para além da queda da inflação, seus governos foram marcados por 

uma política neoliberal com ações de privatização, aumento de juros e da dívida pública, 

declínio do consumo e racionamento energético. No final de seu segundo mandato, o aumento 

do desemprego e a desvalorização do real também contribuíram para a queda de sua 

popularidade, o que refletiu no processo eleitoral. Em 2002, o Partido dos Trabalhadores 

finalmente alcançou o poder, pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. (VELASCO et al, 2016). 

 

1.2. A atuação do Partido dos Trabalhadores à frente da Presidência 

da República e o surgimento dos novos movimentos sociais no século XXI 

Desde a posse de Lula, em janeiro de 2003, o Brasil viveu um crescimento econômico 

contínuo com criação de empregos, ampliação de programas sociais e redução da pobreza, até 

a crise mundial de 2009, já em seu segundo mandato. Junto às conquistas, contudo, surgiram 

os primeiros escândalos do governo petista. Em 2004, um vídeo em que o ex-assessor da Casa 

Civil Waldomiro Diniz, cujo ministro era José Dirceu, foi flagrado negociando propina com 

um empresário do ramo de jogos, levou à criação da CPI dos Bingos. Em junho de 2005, o 

deputado Roberto Jefferson, do PTB, então aliado de Lula, desencadeou o Escândalo do 

Mensalão ao acusar José Dirceu de comandar um esquema de pagamento a parlamentares em 

troca de apoio político ao governo. Dirceu, que renunciou em 16 de junho ao cargo de ministro 

e reassumiu o mandato de deputado federal para se defender das acusações, foi cassado pela 

Câmara dos Deputados em dezembro. Em seu lugar na Casa Civil, assumiu a então ministra das 

Minas e Energia, Dilma Rousseff. (VELASCO et al, 2016). 

As denúncias de corrupção, no entanto, não abalaram a popularidade do governo petista. 

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud VELASCO et 

al, 2016), a pobreza diminuiu 19% na gestão Lula entre 2003 e 2005, o menor patamar desde 

que a pesquisa começou a ser feita, em 1992. Os resultados obtidos na implementação do 
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programa Bolsa Família, voltado para o combate à pobreza, impactaram positivamente para a 

reeleição de Lula, no final de 2006. Em seu segundo mandato, mesmo em meio aos reflexos da 

crise financeira enfrentada pelos Estados Unidos, o Brasil manteve um bom desempenho na 

economia, por meio da promoção de medidas de estímulo ao consumo, como a redução de 

impostos sobre eletrodomésticos de linha branca e sobre a venda de automóveis, além de 

incentivos à expansão do crédito. Como resultado, o País foi um dos primeiros a sair da crise, 

alcançando em 2010 um crescimento na economia de 7,5%, a maior alta desde 1944. 

(VELASCO et al, 2016). Nesse mesmo ano, Dilma Rousseff tornou-se candidata à Presidência 

da República pelo PT, vencendo as eleições no segundo turno contra o candidato José Serra 

(PSDB). 

Em seu primeiro mandato, Dilma lançou o programa Plano Brasil Sem Miséria, uma 

ampliação do Bolsa Família do governo Lula, com a meta de tirar 16,2 milhões de pessoas da 

extrema pobreza; deu continuidade a programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida, para 

subsidiar a compra de moradia popular para milhares de famílias, e lançou o programa Mais 

Médicos, para incentivar médicos brasileiros e estrangeiros a trabalhar em áreas carentes. 

Outras ações de seu governo foram: a instalação da Comissão Nacional da Verdade, que apurou 

violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988; as sanções da Lei de Acesso à 

Informação, que acabou com o sigilo eterno de documentos públicos, do Código Florestal, do 

Plano Nacional de Educação (PNE), do Marco Civil da Internet e da alteração dos royalties do 

petróleo, com a destinação de 75% para a área da educação e 25% para a saúde. (POLATO, 

ALVES e SAMPAIO, 2016). 

Seu governo, contudo, foi marcado por diversas crises econômicas e políticas. Somente 

em 2011 houve a saída de sete ministros, entre eles Antonio Palocci, da Casa Civil, que deixou 

o cargo sob pressão política por suspeita de aumento de patrimônio incompatível com a renda. 

Em 2012, o julgamento do Escândalo do Mensalão culminou na condenação da cúpula petista 

por um esquema de compra de votos de parlamentares em troca da aprovação de projetos no 

Congresso Nacional. (VELASCO et al, 2016). 

Em 2013, a economia registrou um crescimento abaixo da média mundial. Em junho 

daquele ano, uma onda de manifestos de rua liderados pelo Movimento Passe Livre (MPL) 

reagiu ao reajuste de R$ 0,20 nas tarifas de ônibus em São Paulo. A partir daí os protestos 

cresceram e ganharam outras bandeiras, como o fim da corrupção e da violência policial, 

melhorias no transporte, na saúde e na educação e críticas aos gastos excessivos com a Copa 

do Mundo. (VELASCO et al, 2016). As críticas, entretanto, não se direcionaram apenas ao 
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Poder Executivo, mas também ao Congresso Nacional, que teve sua cúpula tomada por 

manifestantes, em uma nítida demonstração do desgaste generalizado da classe política. 

Para pesquisadores como Manuel Castells, a “voz das ruas” no Brasil revelou um ponto 

crucial do conflito - a crise da democracia representativa. Para o autor, a população deveria ser 

respeitada por uma classe política que, atualmente “vê os votos como seus, seus cargos públicos 

como direito próprio e suas decisões como indiscutíveis. (...) A democracia foi reduzida a um 

mercado de votos em eleições realizadas de tempos em tempos, mercado dominado pelo 

dinheiro, pelo clientelismo e pela manipulação midiática”. (CASTELLS, 2013, p. 182-183). 

Essa mesma visão crítica já se fazia presente nos estudos de Gohn (2011), que aponta 

os principais desafios a serem enfrentados no Brasil: 

Como meta geral, é preciso alterar a cultura política de nossa sociedade (civil e 

política), ainda fortemente marcada pelo clientelismo, fisiologismo e por diversas 

formas de corrupção; reestruturar a cultura administrativa de nossos órgãos públicos, 

ainda estruturados sobre os pilares da burocracia e do corporativismo; contribuir para 

o fortalecimento de uma cultura cidadã que respeite os direitos e os deveres dos 

indivíduos e das coletividades, pois a cidadania predominante se restringe ao voto e é 

ainda marcada pelas heranças coloniais da subserviência e do conformismo. (GOHN, 

2011, p. 356). 

Dilma Rousseff foi reeleita em 2014 com 54 milhões de votos (51,64%), contra 51 

milhões de votos obtidos por Aécio Neves (PSDB) (48,36%) em segundo turno (G1, 2014). A 

mais acirrada disputa para presidente da República desde que o País voltou a ter eleições diretas, 

em 1989, expôs uma sociedade dividida, com diferenças e intolerâncias que se intensificaram 

no decorrer do segundo mandato de Dilma e se revelaram nas ruas durante o processo de 

impeachment. 

No primeiro ano do novo mandato, “apesar dos avanços na área social, com a redução 

da pobreza em 63% entre 2004 e 2014 e a diminuição da desigualdade de renda, o desequilíbrio 

das contas públicas e dificuldades em aprovar medidas de ajustes propostas (...) levaram a 

economia a ganhar contornos de crise”. (VELASCO et al, 2016). 

Em 2015, “apesar da retomada da política de juros altos, a inflação fechou o ano em 

10,67%, a maior dos governos do PT. (...) O desemprego voltou a crescer, passando de 8%” 

(VELASCO et al, 2016) e o setor público fechou o ano com um déficit primário recorde de 

R$111 bilhões (CAMPOS, 2016). A crise política foi agravada pelos desdobramentos da 

operação Lava-Jato, investigação deflagrada pela Polícia Federal que revelou um escândalo de 

corrupção na Petrobras, e pelo anúncio de rompimento com o governo do então presidente da 

Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB/ RJ). Em outubro de 2015, o plenário do 
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Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou ao Congresso Nacional reprovar as contas de 

2014 do governo Dilma, apontando a realização de manobras que ficaram conhecidas como 

“pedaladas fiscais” e edição de decretos para créditos suplementares sem autorização do 

Congresso Nacional, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo negou 

que as operações fossem desautorizadas, mas elas culminaram com a admissibilidade do pedido 

de impeachment na Câmara dos Deputados, em 2 de dezembro de 2015 (POLATO, ALVES e 

SAMPAIO, 2016). 

O ápice da crise política repercutiu na sociedade, e fez com que diversos movimentos 

sociais fossem às ruas do País em defesa do impeachment, ou, de modo inverso, contra o que 

foi chamado de “forças golpistas”, em defesa da democracia. Essa polarização, segundo Bringel 

(2016), é resultado de um processo de radicalização da sociedade, tanto à esquerda como à 

direita, que veio se desenvolvendo com mais intensidade desde os protestos de rua de junho de 

2013. Como os movimentos sociais podem ser tanto conservadores como transformadores da 

ordem, o que se viu no decorrer do processo de impeachment foi a manifestação, por um lado, 

de novos movimentos de direita, que atuaram de forma muito organizada e revelaram um 

antipetismo muito forte, e por outro lado, a união de antigos e novos movimentos de esquerda. 

Ambos utilizaram amplamente os recursos de comunicação em rede, com mecanismos que 

permitiram uma comunicação mais rápida e fluída, uma capacidade de gerar convocatórias 

rápidas e um controle de mídia, pela geração de mídia alternativa. Como resultado, o que se viu 

foi um cenário de abertura da sociedade para a discussão sobre política. (BRINGEL, 2016). 

Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff por 367 votos favoráveis a 137 contrários, sendo a presidente 

afastada de seu cargo em 12 de maio de 2016. O processo de julgamento ocorreu no Senado 

Federal, conduzido por Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Dilma esteve presente em sua defesa, mas em 31 de agosto de 2016, por 61 votos contra 20, foi 

definitivamente destituída do cargo, apesar de mantidos os seus direitos políticos. (GARCIA et 

al, 2016). 
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2. A SOCIEDADE ORGANIZADA EM REDES: O PAPEL DA INTERNET 

E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

2.1 A comunicação pública pela ótica dos movimentos sociais 

No final do século XX, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e a 

propagação do acesso à Internet alteraram as bases de funcionamento das sociedades, tanto do 

ponto de vista econômico, quanto político e social. Para Castells (1999), essa mudança significa 

a passagem da “Era Industrial” para a “Era da Informação”, na qual as funções e os processos 

dominantes estão cada vez mais organizados em torno de redes, compreendidas como um 

conjunto de nós interconectados. 

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão da lógica 

de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a forma de organização social 

em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia 

da informação fornece a base material para sua expansão penetrante em toda a 

estrutura social. (CASTELLS, 1999, p. 497) 

Compreendidas como um conjunto de nós interconectados, as redes são capazes de se 

expandir de forma ilimitada. Para o autor, uma estrutura social com base em redes é um sistema 

aberto e altamente dinâmico, o que faz com que as redes sejam instrumentos apropriados para 

a economia capitalista baseada na inovação e globalização; para um ambiente de trabalho 

voltado à flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura de desconstrução e reconstrução 

contínuas; para uma política destinada ao processamento instantâneo de novos valores e 

humores públicos; e para um organização social que vise a suplantação do espaço e invalidação 

do tempo. (CASTELLS, 1999). 

Dentro do ambiente de rede, Sampaio (2010) analisa o potencial democrático da Internet 

para ampliar a participação política. O autor faz uma comparação entre as duas principais 

vertentes presentes na literatura: o discurso triunfalista, que defende que o uso das ferramentas 

digitais pode trazer grandes avanços para a reversão do atual déficit da democracia 

representativa, e por outro lado, a literatura apocalíptica, que ressalta os aspectos negativos 

dessa prática, como a estratificação do acesso, o que levaria a uma amplificação das 

desigualdades socioeconômicas, e a falta de censura, o que permitiria ampliar a circulação do 

discurso do ódio na Internet. Sampaio pondera que a Internet não é neutra ou isenta nos 

processos políticos, mas que se configura como uma espécie de ‘ator participante’ do jogo 

político, e assim constitui uma ferramenta que, em determinadas situações, pode avançar os 
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valores democráticos, de forma a reduzir o distanciamento entre o sistema político formal 

(representantes) e os cidadãos (representados). (SAMPAIO, 2010). 

É nesse contexto que se situam os atuais movimentos sociais, assim descritos por Gohn 

(2011): 

Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, 

locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos 

novos meios de comunicação e informação, como a internet. Por isso, exercitam o que 

Habermas denominou de o agir comunicativo. A criação e o desenvolvimento de 

novos saberes, na atualidade, são também produtos dessa comunicabilidade. (GOHN, 

2011, p. 335-336). 

É importante salientar que a comunicação desempenhada pelos movimentos sociais 

possui características próprias dos integrantes do chamado terceiro setor, que também inclui 

ONGs, associações comunitárias e similares. De acordo com Peruzzo (2007), a prática da 

comunicação no terceiro setor implica a consideração de um contexto mais amplo, relacionado 

a um projeto de sociedade, que traz em sua base os princípios da democracia participativa. Por 

esse motivo, os processos comunicacionais devem atuar no sentido de promover o 

empoderamento da população na busca pelo desenvolvimento e transformação social. “As 

posturas profissionais de comunicação precisam se basear em princípios e práticas que 

favoreçam a participação ativa do cidadão (...) em uma inserção que contribua para melhorar a 

qualidade do exercício da cidadania” (PERUZZO, 2007, p. 166). Destacam-se nesse contexto 

as associações e coletivos que atuam na produção de mídia alternativa, como jornais, rádios e 

televisões comunitárias e que apresentam um forte engajamento social, potencializado pelas 

novas formas de distribuição de conteúdos nas redes sociais. 

Outro aspecto relevante para o presente estudo, que possui como objeto a análise da 

comunicação realizada por movimentos sociais voltados à expressão do contexto político 

nacional, é a sua inter-relação com os conceitos de comunicação pública e capital social. 

Segundo Matos (2007), o conceito de comunicação pública acompanha os marcos da evolução 

histórica “enquanto modelo teórico-instrumental do sistema político para mediar interações 

comunicativas entre o Estado e a sociedade” (MATOS, 2007, p. 47). Entre as definições sobre 

o tema, destaca-se a de Brandão (2007) que define comunicação pública como “o processo de 

comunicação que se instaura na esfera pública entre o Estado, o Governo e a Sociedade e que 

se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diversas instâncias 

de poder constitutivas da vida pública no país” (BRANDÃO, 2007, p. 31). Complementa essa 

definição o conceito de Pierre Zémor, que compreende a comunicação pública como “a troca e 

compartilhamento de informações de utilidade pública ou de compromissos de interesses gerais 
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(...) que contribui para a conservação dos laços sociais”. (ZEMOR, 2009, p. 189). Já o conceito 

de capital social, de acordo com o cientista político Robert Putnam, refere-se a “características 

de uma organização social, tais como redes, normas e confiança social que facilitam a 

coordenação e cooperação para benefício mútuo”. (PUTNAM, 1995, p. 67, tradução nossa). 

Segundo o autor, as redes de engajamento cívico promovem normas de reciprocidade e 

incentivam o surgimento da confiança social, facilitando a comunicação, coordenação e 

resolução dos dilemas de ação coletiva. A relação entre esses conceitos é abordada por Matos 

(2007), quando afirma que a prática da comunicação pública se aproxima do conceito de capital 

social ao constituir uma ação coletiva sobre questões de interesse público, dentro da qual são 

estipulados procedimentos claros de atuação social com origem em valores socialmente 

compartilhados, de modo a promover um ambiente de confiança e cooperação entre os agentes. 

(MATOS, 2007).  

A partir desses conceitos, é possível reconhecer que a comunicação realizada pelos 

atuais movimentos sociais no Brasil apresenta características de uma comunicação pública, 

realizada por meio de estruturas em rede, com a utilização dos recursos da Internet e das 

tecnologias digitais, de forma de compartilhar ideias e valores sociais, e com isso criar um 

ambiente favorável ao florescimento do capital social. Ao trazer os valores da solidariedade e 

da confiança que formam a base do capital social para o ambiente de debate das questões 

políticas nas redes sociais, os movimentos contribuem para o desenvolvimento da cidadania e 

para a consolidação da democracia no País. 

2.2 Redes sociais a serviço da democracia 

As potencialidades de aperfeiçoamento das práticas democráticas por meio da Internet 

permanecem ocupando um lugar de destaque no campo das pesquisas acadêmicas sobre 

democracia. Nesse sentido define Gomes (2011): 

Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de dispositivos 

(computadores, celulares, smartphones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas) e 

ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais de 

comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas 

sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor democrático da comunidade 

política (GOMES, 2011, p. 27-28). 

Para o autor, projetos adequados de democracia digital podem ser definidos como 

“iniciativas com alto teor democrático, socialmente interessantes, tecnologicamente bem 

resolvidas e atraentes do ponto de vista do design” (GOMES, 2011, p. 28). As iniciativas 
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digitais relevantes devem ter como propósito o fortalecimento da capacidade concorrencial da 

cidadania, por permitir o aumento da transparência do Estado, das formas de responsabilização 

dos agentes políticos e da participação e influência civis. E por fim, um projeto adequado de 

democracia digital deve ser julgado em função dos fins que o orientam e pelo alcance dos efeitos 

previstos. (GOMES, 2011). 

É importante destacar que a participação online civil nas lutas concorrenciais pela 

decisão política fez emergir um novo quadro conceitual, situado em uma premissa mais ampla 

que supõe a ocorrência de lutas concorrenciais pela busca de determinar ou influenciar a decisão 

política do Estado. Nesse contexto, explica Gomes (2011) que a esfera civil deve ser 

compreendida como um sujeito de interesses na arena política, concorrendo com outras três 

instâncias: o sistema político sentido estrito (hábitos, normas, etc.); as diversas instâncias 

situadas em campos sociais (economia, religião, etc.) e entidades que compõem a sociedade 

civil organizada e que mostraram, no decorrer dos anos, terem-se tornado autênticas agências 

políticas que atuam em prol de seus próprios interesses, mesmo às custas do interesse geral da 

esfera civil. (GOMES, 2011). 

Para esse novo tipo de sociabilidade, segundo o autor, tornam-se fundamentais as 

iniciativas que favoreçam a ação política (ex. acompanhar um noticiário político online, ler 

blogs de política, ver vídeos de política, etc.), de forma a qualificar o cidadão para a participação 

política propriamente dita (ex. escrever um blog sobre política, fazer uma campanha online, 

participar de uma manifestação de rua, etc.). (GOMES, 2011). 

O avanço dos sites de rede social, em particular do Facebook, é objeto de estudo de 

Recuero (2014), que afirma ser ele “uma ferramenta apropriada simbolicamente para construir 

o espaço social no cotidiano dos atores, gerando práticas que ressignificam seus usos” 

(RECUERO, 2014, p. 114). A análise da conversação dada nesse ambiente, a partir da 

exploração do uso das ferramentas “curtir”, “comentar” e “compartilhar”, e dos sentidos de 

emoticons e onomatopeias, entre outros recursos conversacionais utilizados, é fundamental para 

a compreensão dos efeitos da rede nas sociedades e sobre a formação de capital social. 

(RECUERO, 2014). 

Propagadas na década de 2000, os sites de redes sociais digitais alteraram a forma das 

pessoas se relacionarem no mundo. Atualmente, o site de rede social mais popular é o Facebook, 

que já registrou o pico de 1,65 bilhão de usuários ativos. Segundo dados divulgados pela 

empresa no balanço do primeiro trimestre de 2016, o Facebook manteve neste ano a marca de 

um bilhão de usuários de todo o mundo todos os dias. No ano anterior, a rede social já havia 
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atingido esse número em um único dia, mas somente em 2016 esse nível de acesso foi constante 

(G1, 2016). 

Criada em 2004 pelo americano Mark Zuckerberg e atualmente disponível em 70 

idiomas, a rede lançou em 2008 sua versão em português (G1, 2012). De acordo com os dados 

divulgados no evento Campus Party 2016, o Facebook mantém no Brasil 99 milhões de usuários 

ativos mensais, o que significa que oito em cada dez pessoas conectadas no País estão no 

Facebook. (CRUZ, 2016). 

Dada a importância dessa rede social no Brasil, vários estudos se dedicam a 

compreender os elementos que garantem o sucesso dessa forma de comunicação. Recuero 

(2014) destaca que os sites de redes sociais, ao reconstruir as conversações cotidianas para o 

ambiente digital, geram novas formas de conexão entre os atores, principalmente através das 

chamadas conexões associativas, formadoras de laços sociais que são mantidos pelos ambientes 

digitais. Além disso, as conversações em rede “são reproduzidas facilmente por outros atores, 

espalham-se nas redes entre os diversos grupos, migram e tornam-se conversações cada vez 

mais públicas, moldam e expressam opiniões, geram debates e amplificam ideias”. 

(RECUERO, 2014, p. 116). 

Ao analisar como o capital social pode influenciar a difusão de informações em redes 

sociais, Recuero (2009) aponta dois tipos principais: o capital social relacional, impulsionado 

por postagens com claro apelo para a propagação de informações de caráter mais pessoal, de 

forma a ampliar as redes pessoais e a confiança entre os atores; e o capital social cognitivo, 

relacionado à difusão de informações com um apelo informacional maior, como é o caso da 

difusão de notícias de jornais, em que o objetivo não é aprofundar laços sociais, mas informar 

ou gerar conhecimento. A autora ainda ressalta que os sites de redes sociais possuem como 

diferencial a capacidade de construir e facilitar a emergência de outros tipos de capital social 

que não são facilmente acessíveis aos atores sociais no espaço off-line, relacionados a valores 

como a visibilidade, desenvolvida por meio da amplificação das conexões; a reputação, ligada 

a informações sobre “quem somos” e “o que pensamos”; a popularidade, valor relacionado à 

audiência; e a autoridade, voltada ao poder de influência. (RECUERO, 2009). 

É nesse contexto que o presente estudo, ao analisar dois movimentos sociais inseridos 

na maior rede social da Internet - o Facebook -, propõe uma reflexão sobre os usos dessa 

ferramenta para a ampliação do exercício da cidadania pela esfera civil, e sua contribuição para 

a consolidação de novas práticas de democracia participativa no Brasil. 
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3. O MOVIMENTO SOCIAL VEM PRA RUA BRASIL 

O movimento Vem Pra Rua Brasil surgiu no segundo semestre de 2014, em São Paulo, 

como uma iniciativa conjunta do empresário Rogério Chequer e do executivo Colin Butterfield, 

com o intuito de mobilizar a população em torno de questões políticas, principalmente 

relacionadas ao combate à corrupção e à insatisfação quanto à atuação do Governo Federal 

liderado pelo Partido dos Trabalhadores (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016). Em meio a 

diversos movimentos que despontaram no mesmo período e que apresentavam similaridades de 

críticas em relação à situação política do País, o movimento Vem Pra Rua Brasil se distinguiu 

pelo rápido crescimento e capacidade de mobilização da população em manifestações de rua, 

conquistando uma posição de destaque inclusive em veículos da grande mídia, a exemplo da 

entrevista concedida por Rogério Chequer nas Páginas Amarelas da Revista Veja e de sua 

participação no Programa Roda Viva, da TV Cultura, ambos no início de 2015. 

A partir da defesa do combate à corrupção, considerada sua principal bandeira, o 

movimento, que se denomina suprapartidário, não se vinculando ou apoiando qualquer partido, 

passou em 2015 a declarar apoio total à Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, e no segundo 

semestre daquele mesmo ano, manifestar-se a favor do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. Para atuar de forma intensiva durante todo o processo de impeachment, o Vem Pra Rua 

Brasil fez amplo uso dos recursos de comunicação digital, como a criação de perfis nas redes 

sociais Twitter, Instagram e Facebook, e do site Mapa do Impeachment. Somam-se às redes 

sociais o uso dos aplicativos WhatsApp e Telegram, que segundo os organizadores, possibilitou 

multiplicar exponencialmente o alcance e a velocidade das ações (CHEQUER e BUTTERFIELD, 

2016, p. 3964-3965). 

Com o objetivo de analisar a forma como o movimento utilizou as redes sociais para 

promover o engajamento da população no contexto político singular que caracteriza um processo 

de impeachment, assim como para tentar influenciar a decisão de voto dos parlamentares, foi 

escolhido como objeto de estudo a página na rede social Facebook, que ultrapassou um milhão 

de curtidas. O recorte temporal definido compreendeu o período de 02 de dezembro de 2015, data 

da admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, a 17 de abril de 2016, dia da 

votação do impeachment pelos deputados federais. 

Para detectar as principais estratégias de comunicação utilizadas pelo movimento, optou-

se por um levantamento exaustivo de todas as postagens inseridas na linha do tempo dentro do 

período definido, complementado por dados de análise característicos da rede social Facebook, 
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como número de curtidas, compartilhamentos, comentários, engajamento e alcance na rede. Para 

a obtenção desse relatório estatístico, disponível apenas para o administrador da página, foi 

realizado contato com os organizadores do movimento, que por meio de sua assessoria de 

imprensa negaram o fornecimento de quaisquer informações para atendimento aos fins da 

presente pesquisa. Frente a esse posicionamento, o estudo prosseguiu com a análise dos dados de 

acesso público disponíveis na rede social Facebook, complementados por informações 

divulgadas no livro lançado pelo movimento no segundo semestre de 2016. 

 

3.1. A composição e organização do movimento em rede 

Uma das características que determinou a atuação do movimento Vem Pra Rua Brasil no 

decorrer do processo de impeachment está relacionada ao alto grau de organização do 

movimento, instituído com base no que seus fundadores denominam “princípios de governança 

corporativa”. De acordo com Chequer e Butterfield, o crescimento do movimento levou à 

instituição de níveis de organização, com a constituição de um Conselho, composto por sete 

membros com poderes deliberativos; um “núcleo duro” que reúne lideranças regionais e pessoas 

de atuação destacada; e um grupo de lideranças de trabalho, formado por responsáveis pela 

atuação em atribuições específicas (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p. 3907-3910). O 

movimento também mantém contratado desde o início de 2015 os serviços de uma assessoria de 

comunicação, responsável, entre outras ações, pelo relacionamento com a imprensa e 

consequente projeção das ações do movimento em veículos de comunicação de grande 

circulação; distribuição de releases para alinhamento do discurso; realização de media training 

com os porta-vozes e lideranças regionais; e uniformização de técnicas para a organização dos 

manifestos. Os fundadores reconhecem que o trabalho da assessoria de imprensa foi fundamental 

para que a mensagem do movimento fosse mais claramente compreendida. “O Vem Pra Rua 

começou a ganhar identidade aos olhos do público e a se diferenciar de outros movimentos, 

principalmente os mais radicais”. (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p. 1614-1615). 

Para monitorar a opinião pública e obter uma atuação mais assertiva nas manifestações de 

rua, o movimento contratou uma empresa para aplicação de pesquisas quantitativas e qualitativas 

no formato focus group (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p. 2327-2329). Já para compensar 

a ausência de lideranças natas, comuns nos movimentos sociais tradicionais, foi criada a figura 

do porta-voz ou líder, nos âmbitos nacional e estaduais. O principal porta-voz nacional do 

movimento é Rogério Chequer, um de seus fundadores. Durante o período analisado nesse 
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estudo, outros integrantes atuaram como porta vozes nas cidades de São Paulo (SP), Rio de 

Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Recife (PE) e Brasília (DF). A atuação desses porta-vozes se deu 

por meio de vídeos postados no Facebook, tanto no formato jornalístico, ao realizarem a 

cobertura dos acontecimentos políticos, quanto como comentaristas, agindo assim como uma 

espécie de formadores de opinião, ao apresentar argumentos sempre favoráveis ao processo de 

impeachment, em um constante processo de persuasão política. As lideranças também gravaram 

chamadas convidando a população para ir às ruas e realizaram discursos nos eventos 

promovidos pelo movimento.  

  

Figura 1 – Vídeos de porta-vozes do movimento Vem Pra Rua Brasil. À esquerda, a porta-voz Janaína Lima, líder 

do movimento em São Paulo, vestindo camisa com o tema “Meu partido é o Brasil” e segurando uma bexiga 

branca escrito “Paz” convida todos para comparecerem à Av. Paulista, na manifestação de 13.03.2016. À direita 

o porta-voz Jailton Almeida, líder do movimento em Brasília, faz a cobertura jornalística do impeachment em 

vídeo gravado no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 

É importante ressaltar que para a promoção das maiores manifestações de rua pró 

impeachment, o movimento não atuou sozinho, mas de forma conjunta com outros movimentos 

sociais. Essa articulação em rede de movimentos é citada primeiramente por Chequer e 

Butterfield (2016) quando da elaboração da “Carta do Povo Brasileiro”, assinada pela Aliança 

dos Movimentos Democráticos, em abril de 2015. A partir dessa ação foi articulada uma 

Aliança Nacional formada por 26 movimentos populares, entre eles Movimento Brasil Livre, 

Revoltados On Line, Brasil Melhor, Acorda Brasil, Endireita, Instituto Democracia e Ética, 

Jovens Transformadores, Avança Brasil, Brava Gente Brasileira, Chega de Impostos, Diferença 

Brasil, Eu Amo o Brasil, Movimento Acorde, Muda Brasil, Nas Ruas, etc. (CHEQUER e 

BUTTERFIELD, 2016, p.1819-1822). A partir da manifestação de rua organizada em agosto de 

2015, os autores consideram que os movimentos passaram a falar a mesma linguagem e a adotar 

as mesmas bandeiras, criando uma coesão nos discursos de rua. (CHEQUER e BUTTERFIELD, 

2016, p.2017-2018). Os autores ainda relatam que, em especial, a manifestação de agosto de 2015 
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contou com um importante reforço de divulgação, por meio de inserções nacionais de televisão 

patrocinadas pelo PSDB. 

No campo empresarial, destacam-se entre os apoiadores do movimento Vem Pra Rua 

Brasil a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cujo presidente, Paulo Antonio Skaf, 

é empresário e político filiado ao PMDB. Segundo consta no site da federação, a Fiesp é a 

autora da campanha “Não Vou Pagar o Pato”, criada em 2015 para combater o aumento de 

impostos, que em 2016 mudou para “Chega de Pagar o Pato”, depois que centenas de entidades 

se uniram em torno da bandeira do impeachment (PORTAL FIESP, 2016). Por esse motivo, o 

pato da Fiesp se tornou símbolo da campanha pró impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

e o edifício da Federação o ponto de encontro dos manifestantes do Vem Pra Rua Brasil. 

  

Figura 2 – Vídeo de manifestação do movimento Vem Pra Rua Brasil e banner de divulgação das entidades 

apoiadoras do impeachment. À esquerda, o porta voz do Movimento Vem Pra Rua Brasil, Fernando Chequer, 

discursa em ato na Avenida Paulista, tendo ao fundo o pato da Fiesp, que se tornou o símbolo da campanha pelo 

impeachment. À direita, banner destaca os grupos empresariais que apoiaram o movimento. 

Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 

 

3.2. Os acontecimentos que foram destaque na rede social Facebook 

No dia 02 de dezembro de 2015, o ato de admissibilidade do processo de impeachment 

na Câmara dos Deputados foi divulgado por meio de um vídeo, em que os porta vozes do 

movimento Rogério Chequer e Julio Lins conclamavam a população para ir às ruas. A primeira 

grande manifestação organizada após a admissibilidade do impeachment ocorreu no dia 13 de 

dezembro e contou com o apoio de formadores de opinião, principalmente políticos e juristas, 

em uma estratégia para defender o embasamento legal do pedido de impeachment, na alegação 

de que as chamadas “pedaladas fiscais” constituíram grave crime de responsabilidade cometido 
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pela presidente Dilma Rousseff. Participaram dos depoimentos em vídeo os juristas Miguel 

Reale Junior e Hélio Bicudo, autores do pedido de impeachment; Ives Gandra Martins; Modesto 

Carvalhosa; Adilson Dallari e Gustavo Badaró, entre outros. No decorrer do mês, vários vídeos 

com porta vozes foram produzidos no formato de pequenas reportagens jornalísticas gravadas 

em Brasília, como forma de demonstrar que o movimento estava ativo e acompanhando in loco 

os desdobramentos da política, além de tentar persuadir o internauta à ideia de que o 

impeachment não era um golpe, mas um recurso legal previsto no ordenamento jurídico. 

Nos primeiros meses de 2016, o movimento deu destaque na página do Facebook ao 

noticiário político nacional veiculado pela grande mídia, em especial às reportagens sobre 

denúncias obtidas pelos desdobramentos da operação Lava Jato envolvendo o ex-presidente 

Lula. Com essa estratégia, o movimento construiu um discurso para que Lula se tornasse o 

símbolo de um processo generalizado de corrupção liderado pelo PT, a partir de acusações 

relacionadas à ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, por meio da propriedade de um 

imóvel tríplex na cidade do Guarujá e de um sítio no município de Atibaia, SP. Paralelamente, 

o movimento adotou um discurso de ataque à presidente Dilma Rousseff, retratada como uma 

gestora incompetente e conivente com a corrupção praticada em seu governo.  

 

Figura 3 – Postagens do movimento Vem Pra Rua Brasil com referências ao ex-presidente Lula e à presidente 

Dilma Rousseff. À esquerda, o ex-presidente Lula é associado à delação premiada de Nestor Cerveró, ex-diretor 

da Petrobrás condenado no âmbito das investigações da Lava Jato. À direita, Dilma Rousseff é retratada como 

uma presidente conivente com a corrupção praticada pelo PT. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil.  

Além de adotar em suas postagens o uso de textos curtos e objetivos, é possível verificar, 

nas mensagens do Vem Pra Rua Brasil, uma uniformidade de edição, com a apropriação de 

recursos e significados da linguagem publicitária, conforme mostra a Figura 3. A produção 

desses banners contou com a padronização das faixas de rodapé, sempre com a inserção da 

logomarca do movimento e uma mensagem de destaque, como no exemplo a chamada para a 

manifestação de rua do dia 13 de março de 2016.  
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A promoção de eventos foi outra ação muito explorada pelo movimento na rede social 

Facebook. Além das manifestações de rua, o Vem Pra Rua também incentivou os panelaços 

como forma de protesto quando dos pronunciamentos do PT em rede nacional, e promoveu a 

campanha “Bandeiras nas Janelas”, para demonstrar a adesão da população ao impeachment, 

conforme mostra a Figura 4. O movimento chegou inclusive a adotar uma bandeira do Brasil 

estilizada como símbolo.  

   

Figura 4 – Peças de campanha do movimento Vem Pra Rua Brasil. À esquerda, banner associa a bandeira do Brasil 

ao movimento pró impeachment com a chamada “Não Vai Ter Golpe, Vai Ter Impeachment!”. Ao centro, post da 

campanha “Bandeiras nas Janelas”. À direita, chamada para manifestação de panelaço apoiada pelo movimento. 

Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil.  

Durante o período analisado, além da manifestação de rua realizada em 13 de dezembro 

com o tema “Impeachment: com o povo na rua, agora vai”, foram promovidos três outros 

eventos de rua nas seguintes datas: 13 de março, com o tema “Mega Manifestação – 13 de 

março”; 3 de abril, com o tema “Muro da Vergonha – Divulgando os que não apoiam o 

impeachment”; e 17 de abril, com o tema “Vem Pra Rua na votação do impeachment”. A Mega 

Manifestação de março foi o evento mais planejado pelo movimento, com sua divulgação 

iniciada na rede social no dia 15 de dezembro de 2015, de modo a destinar três meses para ações 

de mobilização junto à população. 

Como forma de atrair o público à Mega Manifestação de 13 de março, foram postados 

diversos depoimentos de artistas e demais formadores de opinião, como também reforçada a 

argumentação de que se tratava de um ato em apoio ao juiz Sérgio Moro, à frente da Operação 

Lava Jato. Como mostra a Figura 5, o retorno obtido na rede foi o compartilhamento do evento 

com mais de seis milhões de internautas. A ação resultou no maior evento de rua promovido 

pelo movimento Vem Pra Rua Brasil. 
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Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil.  

 

Figura 5 – Imagem da tela do Facebook do evento “Mega Manifestação – 13 de março” e post com a capa do 

jornal O Estado de São Paulo do dia 14 de março de 2016. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 

No dia 16 de março, a divulgação na mídia de um grampo telefônico entre a presidente 

Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, em que ela mencionava o envio do termo de posse ao 

ex-presidente, à véspera de sua nomeação como ministro chefe da Casa Civil, fez gerar uma 

série de manifestações de rua e o aumento de postagens na página do movimento Vem Pra Rua 

Brasil. A notícia foi interpretada pelos maiores veículos de mídia nacional como uma manobra 

da presidente para promover foro privilegiado a Lula, e com isso impedi-lo de sofrer um 

possível mandado de prisão. Os ânimos se exaltaram e diversos atos pelo País passaram a pedir 

a renúncia da presidente. O fato favoreceu a pressão popular pelo impeachment, intensificada 

pela divulgação da ferramenta “Mapa do Impeachment”, detalhada adiante.  

No dia 17 de abril, data da votação de admissibilidade do impeachment na Câmara dos 

Deputados, os manifestantes do movimento Vem Pra Rua Brasil acompanharam a transmissão 

por meio de telões na avenida Paulista. O resultado contabilizou 367 votos favoráveis, 137 

contrários, sete abstenções e duas ausências. Com a aprovação na Câmara dos Deputados, o 

processo seguiu para sua instauração no Senado Federal.  

A seguir, a Figura 6 ilustra os principais destaques da linha do tempo do Facebook do 

Movimento Vem Pra Rua Brasil no período analisado. 

. 
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Figura 6 – Destaques da Linha do Tempo da rede social Facebook do movimento Vem Pra Rua Brasil, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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3.3. As estratégias de comunicação utilizadas no Facebook para 

mobilizar a população a favor do impeachment 

No período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016, o movimento Vem Pra 

Rua Brasil produziu em sua página 317 postagens, sendo 172 vídeos (54%), 83 fotos (26%) e 62 

banners (20%), como ilustra a figura abaixo: 

 

Figura 7 – Gráfico dos tipos de postagens publicadas na página do Facebook do movimento Vem Pra Rua Brasil, 

no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

Pela análise da distribuição mensal dos posts, verificou-se a publicação de 60 mensagens 

em dezembro (19%); 25 mensagens em janeiro (8%); 55 mensagens em fevereiro (17%); 117 

mensagens em março (37%) e 60 mensagens em abril (19%), contadas até o dia 17 do mês, 

como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Gráfico com a distribuição mensal de postagens publicadas na página do Facebook do movimento Vem 

Pra Rua Brasil, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

Do total dos posts publicados no período, 11% corresponderam à reprodução ou citação 

de reportagens produzidas por veículos da mídia tradicional de alcance ou circulação nacional, a 
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exemplo das reportagens do Jornal Nacional e do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, e de 

publicações nas revistas Veja, Época, Isto É, entre outras. O gráfico da Figura 9 aponta os 

principais compartilhamentos de notícias. 

 

Figura 9 – Gráfico das principais postagens de mídia publicadas na página do Facebook do movimento Vem Pra 

Rua Brasil, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

As reportagens postadas foram taxativas ao associar ações de corrupção a atuações do PT 

e do ex-presidente Lula, como demonstra os exemplos apresentados na Figura 10. 

 

  

Figura 10 – Postagens de mídia publicadas na página do Facebook do movimento Vem Pra Rua Brasil. À esq., 

vídeo reportagem da Globonews relata possíveis provas de propinas recebidas pelo PT. À dir., o comentarista 

político Marco Antonio Villa tece duras críticas ao ex-presidente Lula. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 
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As publicações que permitiram identificar as cidades em que se deram as gravações de 

vídeos ou tomada de fotos foram contabilizadas, totalizando 116 postagens durante período 

coletado. A figura 11 apresenta o percentual dessas cidades por região do País: 

 

Figura 11 – Gráfico das postagens publicadas por região na página do Facebook do movimento Vem Pra Rua 

Brasil, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

Com o objetivo de analisar as principais estratégias de comunicação adotadas pelo 

movimento durante o processo de impeachment, as postagens foram classificadas por temas e 

estilos, de forma a se criar categorias que permitissem o aprofundamento do estudo proposto. 

Por estilo se compreende a forma de abordagem adotada pelo movimento, que está intimamente 

relacionada com o gênero textual predominante nas mensagens e com a estratégia adotada pelo 

enunciador para atingir aquele com quem ele fala. A Figura 12 apresenta os principais estilos 

adotados pelo movimento para a comunicação com o público e sua variação ao longo dos meses 

em que se deu o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. 

 

Figura 12 – Gráfico das postagens classificadas por estilo publicadas na página do Facebook do movimento Vem 

Pra Rua Brasil, e sua variação no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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O gráfico da Figura 12 permite constatar que o movimento optou pela adoção do estilo 

publicitário como estratégia predominante na elaboração das mensagens, a fim de levar o 

internauta a aderir à causa do impeachment e participar das manifestações de rua, com o pico 

obtido na mega manifestação de 13 de março de 2016. A predominância do estilo publicitário 

somente foi superada pelo estilo jornalístico em fevereiro, devido ao crescente número de 

reportagens que abordavam os desdobramentos da Operação Lava-Jato e as coberturas de 

manifestações e panelaços. A utilização de depoimentos também foi outra abordagem utilizada 

pelo movimento, principalmente em dois momentos: em dezembro, por meio da participação 

de juristas que argumentavam sobre a legitimidade da ação de impeachment, e próximo à 

manifestação de 13 de março, com depoimentos de artistas e outros formadores de opinião que 

se posicionavam a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff.  

Os informativos voltados à comunicação com a militância obtiveram crescimento entre 

os meses de fevereiro e março, pela proximidade das manifestações de rua organizadas para o 

dia 13 de março. Além disso, vários posts foram direcionados para que o internauta utilizasse a 

sua rede de contatos de modo a potencializar as ações de mobilização. A Figura 13 traz, como 

exemplo, a publicação intitulada “3 Ações para Salvar o Brasil”, que incentiva os seguidores a 

realizar postagens do tipo “corrente”, por meio de compartilhamentos no Facebook; convidar 

amigos para os eventos de rua; e compartilhar informações pelo aplicativo WhatsApp. Outras 

formas de abordagem foram adotadas de modo complementar, como posts de estilo humorístico 

e vídeos em que porta-vozes do movimento atuavam como comentaristas. Ao abordar os 

principais acontecimentos do noticiário político, esses líderes atuavam como uma espécie de 

formadores de opinião, apresentando argumentos sempre favoráveis ao processo de 

impeachment. 

Os resultados obtidos pelo movimento na rede social Facebook também foram, em certa 

medida, consequência de todo o trabalho que o Vem Pra Rua realizou desde sua criação, em 

2014. Nesse sentido, destaca-se o apoio que o movimento obteve do PSDB para impulsionar a 

comunicação na rede social. Chequer e Butterfield (2016) relatam que, por intermédio do 

coordenador da campanha de Aécio Neves nas redes sociais, o movimento utilizou a base de 

voluntários da campanha do então candidato à Presidência da República para enviar mensagens 

aos internautas. E mais: “Os materiais do Vem Pra Rua já estavam sendo publicados na página 

do Facebook de Aécio Neves (...) A página tinha três milhões de seguidores, e parte deles 

começou a acessar a nossa página no Facebook” (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p.1023-

1025). 
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Figura 13 – Postagem intitulada “Três Ações para Salvar o Brasil”, uma estratégia para engajamento da população 

à Mega Manifestação do dia 13/03/2016. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil.  
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A classificação por tema, compreendido como o assunto principal divulgado em cada 

post, permitiu verificar quais foram as prioridades do Vem Pra Rua quanto à utilização da rede 

social Facebook durante os meses de julgamento do processo de impeachment na Câmara dos 

Deputados. O gráfico da Figura 14 demonstra que o movimento utilizou a rede social 

principalmente para mobilizar a população para as manifestações de rua, de forma mais intensa 

nos eventos de 13 de dezembro de 2015 e 13 de março de 2016. Já o tema impeachment, que 

obteve destaque logo no início de dezembro, com a admissibilidade do processo na Câmara dos 

Deputados, voltou a ser um foco crescente de março a abril, devido à divulgação intensiva da 

ferramenta Mapa do Impeachment, que incentivava o internauta a fazer pressão direta sobre os 

parlamentares. A Operação Lava Jato, da Polícia Federal, ganhou maior destaque na rede social 

nos meses de janeiro e fevereiro, devido à citação do ex-presidente Lula em delações premiadas 

e depoimentos de testemunhas. As críticas ao governo da presidente Dilma Rousseff, embora 

com menor intensidade, permaneceram constantes durante todo o período, e se somaram aos 

banners em combate à corrupção e outros temas, como referências à atuação da Procuradoria 

Geral da República (PGR), do Supremo Tribunal Federal (STF) e de campanhas com slogans 

“Fora Dilma”, “Fora PT”, “Fora Renan” e “Fora Cunha”. 

 

Figura 14 – Gráfico com a variação dos temas abordados pelo movimento Vem Pra Rua Brasil na rede social 

Facebook, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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3.4. A relação com os parlamentares e a dinâmica de influência sobre 

a decisão política 

A comunicação estabelecida pelo movimento Vem Pra Rua, no uso da rede social 

Facebook, permitiu não apenas mobilizar a população em manifestações de rua, como criar uma 

nova forma de interlocução junto à esfera política. Com o intuito de influenciar a opinião 

pública, o movimento passou a construir narrativas sobre diversos políticos. Esse 

enquadramento (framing) foi direcionado principalmente aos presidentes dos Poderes 

Executivo e Legislativo. 

A presidente Dilma Rousseff, alvo da ação de impeachment, foi retratada pelo 

movimento como uma gestora incompetente, manipulada pelo ex-presidente Lula e pressionada 

pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado Federal, Renan 

Calheiro. Já os presidentes das Casas Legislativas tiveram suas imagens associadas a inúmeros 

atos de corrupção, dando origem às campanhas “ForaDilma”, “ForaCunha”, “ForaRenan”, 

como mostra a Figura 15.  

Por outro lado, o vice-presidente Michel Temer não recebeu qualquer abordagem direta 

do Movimento no período analisado, sendo citado apenas na reprodução de uma nota do blog 

O Antagonista, que afirmava estar o vice-presidente sendo espionado pela Agência Brasileira 

de Inteligência – ABIN, a mando de Ricardo Berzoini, ministro da Secretaria de Governo da 

presidente Dilma Rousseff. 

  

Figura 15 – Postagens publicadas na página do Facebook do movimento Vem Pra Rua Brasil com os mandatários 

dos Poderes Executivo e Legislativo. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 
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Para pressionar os parlamentares pelo voto a favor do impeachment, O Vem Pra Rua 

adotou como estratégia uma abordagem intimista, visando constranger os deputados indecisos 

ou contrários ao tema. Para isso, foram criados posts com fotos e mensagens que incentivavam 

os eleitores a não votarem mais nesses políticos, além do lançamento do “Muro da Vergonha”, 

uma ação de divulgação realizada por meio de telas e outdoors que expunha fotos de deputados 

federais com posicionamento contrário ao impeachment. A Figura 16 traz exemplos dessa 

abordagem. 

  

Figura 16 –Posts elaborados pelo movimento Vem Pra Rua Brasil para pressionar os parlamentares a votar pelo 

impeachment. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 

Outra forma de intensificar a pressão sobre os políticos ocorreu pela criação do “Mapa 

do Impeachment”, um ambiente virtual desenvolvido para facilitar a mobilização da sociedade 

civil. O site foi resultado de um trabalho de pesquisa e cruzamento de diversas fontes de dados 

públicos, entre elas a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, 

o IBGE, o Registro.com, além do site de busca Google e das redes sociais Facebook, Twitter, 

Instagram e Youtube (MAPA DO IMPEACHMENT, 2016).  

Os parlamentares foram classificados de acordo com sua opinião declarada entre 

favoráveis, contrários e indecisos. Um destaque denominado “Bola da Vez” mantinha de forma 

rotativa a figura de parlamentares com posicionamentos distintos, para que recebessem uma 

pressão maior por parte dos internautas. As informações da página eram atualizadas 

diariamente, com a disponibilização de um gráfico para avaliar as alterações na intenção de 

voto dos políticos. A ferramenta foi divulgada de forma intensiva na rede social, principalmente 

no mês que antecedeu a votação do impeachment, como ilustra a Figura 17.  



47 

  

  

Figura 17 – Banners de divulgação do Mapa do Impeachment. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil. 

Uma outra frente de atuação do movimento ocorreu por meio de um trabalho conjunto 

com os parlamentares que defendiam o impeachment. Chequer e Butterfied (2016) relatam a 

participação de um integrante do Vem Pra Rua no Comitê do Impeachment, instaurado na 

Câmara dos Deputados sob a liderança do deputado federal Mendonça Filho (DEM/ PE). Além 

dos encontros promovidos pelo Comitê, os integrantes do movimento passaram a frequentar o 

Congresso e visitar gabinetes de parlamentares semanalmente, de forma a somar esse corpo a 

corpo à pressão realizada nas redes sociais (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p.2589-2590). 

Por fim, O Vem Pra Rua também esteve unido a parlamentares em diversos momentos, 

seja nas manifestações de rua, em que políticos fizeram uso dos carros de som do movimento 

inclusive para realização de discursos, seja pela gravação em vídeo de depoimentos de 

parlamentares especialmente para postagem no Facebook do movimento, convocando a 

população para ir às ruas em prol do impeachment. A Figura 18 relaciona alguns desses vídeos 

publicados na página do Facebook do Vem Pra Rua Brasil.  
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Figura 18 – Vídeos com depoimentos de parlamentares em incentivo às manifestações do movimento Vem Pra 

Rua Brasil. Da esq. para a dir., de cima para baixo: senador José Serra (PSDB/SP), atual ministro das Relações 

Exteriores; senador Ronaldo Caiado (DEM/GO); deputado Mendonça Filho (DEM/PE), atual ministro da 

Educação; deputado Bruno Araújo (PSDB/ PE), atual ministro das Cidades; deputado Carlos Sampaio (PSDB/SP) 

e deputado Roberto Freire (PPS/ SP), atual ministro da Cultura. Fonte: Facebook Vem Pra Rua Brasil.  
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4. O MOVIMENTO SOCIAL FRENTE BRASIL POPULAR 

A Frente Brasil Popular surgiu no segundo semestre de 2015, como uma aliança que 

aglutinou mais de sessenta movimentos populares, sindicais, partidos políticos, organizações 

de base religiosa, indígenas, quilombolas, negros, LGBTs, mulheres, movimentos estudantis, 

artistas, intelectuais e demais cidadãos ativistas. Voltada à construção de um projeto popular de 

longo prazo para a sociedade brasileira, a Frente defende os direitos sociais e dos trabalhadores, 

com base nos valores da igualdade, da solidariedade e da justiça social. Em sua plataforma de 

atuação destacam-se a defesa da democracia e a ampliação da participação popular nas decisões 

políticas; a implementação de uma política econômica que assegure o desenvolvimento 

sustentável com distribuição de renda, geração de empregos e inclusão social; reformas de 

ordem política, urbana, agrária e tributária, entre outras. O movimento também condena a 

corrupção sistêmica, o financiamento eleitoral das campanhas eleitorais, o ajuste fiscal, o 

conservadorismo e as políticas neoliberais. (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015-b). 

Após a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara 

dos Deputados, em dezembro de 2015, a Frente publicou um post na rede social Facebook em que 

apresentava um posicionamento contrário ao processo, alegando que não pairava sobre a presidente 

nenhuma suspeita de crime, desonestidade ou ilegalidade que pudesse ser considerada crime de 

responsabilidade. A tentativa de sua destituição é vista pelo movimento como um golpe que afronta 

a democracia, a legalidade e a soberania do voto popular (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015-c). 

Embora o processo de impeachment tenha impulsionado a união entre a maioria dos setores 

progressistas, democráticos e de esquerda, a Frente Brasil Popular se destacou por desempenhar um 

papel que ultrapassou a temática do impeachment, de modo a fortalecer sua atuação na arena política. 

Assim, ao mesmo tempo em que defendeu a legitimidade do voto visando à permanência da 

presidente como um ato em defesa da democracia, a Frente também demonstrou seu ativismo pela 

mudança programática das políticas em execução do governo da presidente Dilma Rousseff. 

Entre as ações de comunicação promovidas pela Frente, destacam-se a criação de um site, um 

canal no YouTube e perfis nas redes sociais Facebook e Twitter. Com o objetivo de analisar a forma 

como o movimento utilizou as redes sociais para ampliar a participação da população em questões 

políticas, assim como para influenciar o voto dos parlamentares, foi escolhido como objeto de estudo 

a rede social Facebook.  

Como forma de detectar as estratégias de comunicação utilizadas pela Frente Brasil Popular, 

optou-se por um levantamento exaustivo de todas as postagens publicadas no Facebook no período 
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compreendido entre 02 de dezembro de 2015, data da admissibilidade do impeachment na Câmara 

dos Deputados, e 17 de abril de 2016, dia da votação do impeachment pelos deputados federais, 

somado a informações fornecidas pelos administradores da página. Nesse sentido, foi realizado 

contato com os organizadores do movimento, que além de permitirem o conhecimento dos dados 

disponíveis para o administrador do Facebook, forneceram outras informações que complementaram 

o entendimento sobre a utilização da rede social como instrumento de mobilização política, de forma 

a contribuir para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

4.1. A composição e organização do movimento em rede 

A Frente Brasil Popular é uma aliança composta pela maioria dos setores progressistas, 

democráticos e de esquerda do Brasil, a saber: Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT); Associação Brasileira de Saúde Comunitária (Abrasco); 

Movimento dos Assalariados Rurais (Adere); A Marighella; Associação  Nacional de Agroecologia 

(ANA); Associação de Advogados da União pela Democracia; Associação Nacional dos Pós-

Graduandos (ANPG); Ainda MG; Associação dos Trabalhadores de Franca (ATRAF); Barão de 

Itararé; Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP); Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES); Centro Brasileiro de Solidariedade e Luta pela Paz (CEBRAPAZ); Central de Movimentos 

Populares (CMP); Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM); Movimento 

Nacional dos Quilombolas (CONAQ); Confederação Nacional de Entidades Negras (CONEN); 

Consulta Popular; Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); 

Comissão  Pastoral da Terra (CPT); Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); 

Central Única dos Trabalhadores (CUT); ESTOPIM; FETRAF Brasil ; Fora do Eixo; Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC); Fórum Político Interreligioso; Federação 

dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB); Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul; 

Fórum 21; Federação Única dos Petroleiros (FUP); Grupo ACONTECE – Arte e Política LGBT; 

INESC; Juventude Revolução; Levante Popular da Juventude; Marcha Mundial das Mulheres; Mídia 

Ninja; Movimento Camponês Popular (MCP); Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores 

por Direitos (MTD); Movimento de Luta por Terra (MLT); Movimento de Mulheres Camponesas 

(MMC); Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Movimento dos Trabalhadores 

Urbanos (MOTU); Movimento Nacional Pela Soberania Popular Frente à Mineração (MAM); 

Movimento Nacional de Luta Contra o Neoliberalismo e Pelo Socialismo (MNLCN); Movimento 

Nacional de Rádios Comunitárias; Movimento da Reforma Sanitária Brasileira ; Movimento das 
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Pescadoras e Pescadores do Brasil; Movimento Fé  Brasil; Nação Hip Hop Brasil; Pastorais Sociais; 

Rede de Médicas e Médicos Populares; Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP); Sindicato 

dos Servidores Municipais de São Paulo (Sindsesp SP); Sindicato dos Eletricitários de Minas 

(Sindieletro MG); Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro (SENGE-Rio); Sindicato 

Único de Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sindute MG); União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES); União Brasileira de Mulheres (UBM); União da Juventude Socialista (UJS); 

União de Negros Pela Igualdade (UNEGRO); União Nacional de Estudantes (UNE); União Nacional 

por Moradia Popular (UNMP); Via Campesina e ainda, parlamentares e dirigentes de diversos 

partidos e correntes partidárias, como PT, PCdoB, PSB e PDT, etc. (FRENTE BRASIL POPULAR, 

2015-a).  

O movimento não apresenta porta-vozes nem lideranças, sendo suas decisões tomadas 

por consenso, em um processo de construção coletiva de deliberações. Para isso, a Frente está 

estruturada nos âmbitos nacional, estadual e municipal, e em cada âmbito atua em instâncias 

políticas denominadas Coletivos, Plenárias e Conferências. Os Coletivos são formados por 

representantes de entidades, movimentos, sindicatos e partidos que aderirem às diretrizes 

mínimas propostas pela Frente Brasil Popular. Já as Plenárias são eventos amplos e abertos à 

participação de ativistas e militantes em geral, que funcionam como instâncias de mobilização. 

E as Conferências são espaços de estudo e debates para aprofundamento sobre os principais 

problemas que afetam o povo brasileiro. (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015-b). 

Essa construção coletiva que baliza a atuação do movimento também se reflete no 

gerenciamento da página na rede social Facebook. De acordo com Leonardo Koury Martins1, 

integrante do movimento, a Frente possui uma página nacional, vinte e sete páginas correspondentes 

a todos os estados e ao Distrito Federal, além de páginas em algumas cidades. A atualização da página 

nacional no Facebook é realizada por um grupo de editores, que utiliza um chat para dialogar sobre 

os conteúdos a serem postados na rede. Os administradores da página nacional se mantêm em 

constante diálogo com os administradores das páginas dos estados, de forma a promover os principais 

acontecimentos dos estados na página nacional do Facebook. O movimento ainda conta com 

colaboradores que enviam mensagens sobre atividades desenvolvidas em vários estados da federação. 

 

                                                 
1 Comunicação pessoal recebida por correio eletrônico, em 10 de outubro de 2016. 
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4.2. Os acontecimentos que foram destaque na rede social Facebook 

A primeira reação à admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff na Câmara dos Deputados foi registrada página do Facebook da Frente Brasil Popular 

no dia 8 de dezembro de 2015. Sob o título “Não Vai Ter Golpe! ”, a Frente divulgou uma 

mensagem convocando a população para ir às ruas no dia 16 de dezembro, em uma 

manifestação contra o golpe e em defesa da democracia, contra o ajuste fiscal e contra o 

presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. No dia seguinte ao evento, uma 

delegação do movimento realizou uma audiência com a presidente Dilma Rousseff, colocando 

em evidência a complexidade do momento em que se encontrava o governo: as mesmas forças 

que defendiam a legalidade de seu mandato também reivindicavam mudanças emergenciais nas 

políticas em curso.  

Dias após esse encontro, foi divulgado no Facebook da Frente Brasil Popular uma nota da 

Comissão Pastoral da Terra, em que eram tecidas duras críticas aos cortes efetuados pelo ajuste 

fiscal do então ministro da Fazenda Joaquim Levy e à nomeação ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento da senadora Kátia Abreu, vista como inimiga dos movimentos do 

campo, conforme mostra a Figura 19. As críticas foram ao encontro do posicionamento da Frente 

em relação ao processo de impeachment, divulgado no balanço anual do Movimento: “Não se 

trata de apoiar o governo Dilma contra seus oponentes, mas de defender a democracia contra seus 

inimigos” (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015-d). Após esse posicionamento, a presidente 

perdeu espaço na divulgação da rede social da Frente Brasil Popular, que passou a trabalhar 

prioritariamente com a temática contra o golpe, em defesa da democracia e do ex-presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva. 

Entre os meses de dezembro e fevereiro, as postagens no Facebook da Frente Brasil Popular 

trouxeram outras temáticas consideradas relevantes para os integrantes do movimento, como 

reportagens sobre o desastre ambiental ocorrido pelo rompimento da barragem de Fundão, em 

Mariana (MG); banners com campanhas pela reforma agrária, pela redução da jornada de 

trabalho, no combate à violência contra as mulheres e contra o trabalho escravo, entre outros. 
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Figura 19 – Nota da Comissão Pastoral do Terra (CPT) compartilhada na página do Facebook da Frente Brasil 

Popular tece duras críticas ao governo da presidente Dilma Rousseff. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular.  

 

Em contraposição aos primeiros meses do ano, em que houve uma redução de postagens em 

sua página na rede, os acontecimentos políticos de março resultaram em um aumento expressivo das 

publicações no Facebook. No início daquele mês, em decorrência dos diversos ataques sofridos pelo 

ex-presidente Lula, principalmente por parte da mídia tradicional, relacionados às denúncias de 

desdobramentos da Operação Lava Jato, a Central Única dos Trabalhadores de São Paulo – CUT-SP, 

com o apoio da Frente Brasil Popular, convocou a população para atos de rua em todo o País, em 

solidariedade ao ex-presidente. No dia 4 de março, a deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato, 

denominada Aletheia, promoveu um mandado de busca e apreensão na residência de Lula, além de 

sua condução coercitiva para prestar depoimento na Polícia Federal. Em reação ao ocorrido, a Frente 

Brasil Popular compartilhou na rede uma nota oficial da CUT-SP que repudiava o que denominou 

“operação político-midiática”, conforme mostra a Figura 20. A nota também convocava toda a 

população a participar das manifestações nacionais programadas para março, com destaque para o dia 

8, “ Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora”, tema reforçado pelos eixos “Defesa 

da Democracia”, “Contra o Golpe” e “Em defesa do ex-presidente Lula”; dia 18, com a tema 

“Nas Ruas Contra o Golpe, em Defesa da Democracia”, e dia 31, denominada “Jornada 

Nacional em Defesa da Democracia: Golpe Nunca Mais”, com os subtemas “Contra o Ajuste 

Fiscal: Por outra Política Econômica” e “Em Defesa dos Direitos: Contra a Reforma da 

Previdência”. 
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Figura 20 – Nota da Frente Brasil Popular em repúdio à condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor na 

Polícia Federal. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular.  

 

No dia 10 de março, o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo contra o ex-presidente Lula fez a CUT-SP convocar com urgência toda a 

militância para um ato de vigília no dia seguinte, na Praça da Sé, pela democracia e em defesa 

do ex-presidente da República, com divulgação compartilhada no Facebook da Frente Brasil 

Popular. 

As ações de mobilização para as manifestações de 18 de março incluíram uma 

divulgação intensiva no Facebook por meio de banners e listas com os locais dos atos, além de 

vídeos com depoimentos de artistas e realização de encontros com a presença de formadores de 

opinião, como intelectuais e juristas. Paralelamente, a Frente divulgou na rede social, no dia 11 

de março, um encontro realizado entre integrantes da Operativa Nacional da Frente Brasil 

Popular e da Frente Povo Sem Medo (FPSM), que juntas articularam ações para massificar os 

atos agendados para o dia 31 de março, incluindo a realização de uma marcha em Brasília. A 

FPSM também atuou em conjunto com a Frente Brasil Popular na organização do 

“Acampamento Nacional pela Democracia e Contra o Golpe”, nos dias que antecederam a 

votação do impeachment.  

Destaca-se ainda, nas ações de mobilização contra o impeachment, a discussão em torno 

do direcionamento dos conglomerados de mídia, que deu origem a uma campanha contra a Rede 

Globo, denominada pelo movimento como “Rede Golpe”, em alegação ao apoio dado pela 

emissora no período do golpe militar de 1964 no Brasil. Nesse sentido, o símbolo da Globo foi 
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utilizado em substituição à letra “O” da palavra “Golpe”, assim compreendido o processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. A valorização da diversidade social também foi objeto 

de destaque pelo movimento, como visto na chamada “Traga Sua Bandeira”, utilizada na divulgação 

dos atos do dia 31 de março, ilustrada na Figura 21. A valorização das várias bandeiras de luta dos 

movimentos sociais que compõem a Frente fez um contraponto ao movimento pró impeachment, que 

utilizou a bandeira do Brasil como símbolo, conforme apresentado na Figura 4. A contraposição das 

chamadas para os eventos de rua também fica evidenciada na comparação das duas figuras, sendo 

amplamente utilizada pelos militantes da Frente Brasil Popular a chamada “Não Vai Ter Golpe, Vai 

Ter Luta!”. 

  

 

Figura 21 – Peças de divulgação dos eventos de rua do movimento Frente Brasil Popular, de março e abril de 2016. 

Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 

As manifestações de março ocorridas em todo o Brasil tiveram ampla cobertura na página do 

Facebook da Frente Brasil Popular, inclusive em diversos momentos com transmissão ao vivo por 

vídeo. Verificou-se, entretanto, que o Movimento optou por não se manifestar quanto a um fato 
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político de grande repercussão nacional envolvendo a nomeação do ex-presidente Lula como ministro 

da Casa Civil e a divulgação de uma escuta telefônica entre Lula e a presidente Dilma Rousseff à 

véspera da cerimônia de posse, ocorrida em 17 de março. O ato da posse acabou sendo suspenso pelo 

Poder Judiciário em sede de medida cautelar. 

Em abril, as mobilizações contra o impeachment se intensificaram, com a realização em 

Brasília do “Acampamento Nacional pela Democracia e Contra o Golpe”, que reuniu milhares 

de manifestantes e contou com a presença de lideranças nacionais dos mais diversos 

movimentos sociais, além de parlamentares contrários ao impeachment, ministros do governo 

Dilma e da aguardada presença do ex-presidente Lula. 

Após o resultado da votação ocorrida na Câmara dos Deputados, a Frente Brasil Popular 

e a Frente Povo Sem Medo divulgaram uma nota conjunta no Facebook para afirmar que não 

iriam reconhecer um pretenso governo Temer e conclamar toda a população a permanecer 

mobilizada na luta contra o impeachment.  

  

Figura 22 – Imagens de manifestações realizadas pelo movimento Frente Brasil Popular. À esq., o ex-presidente 

Lula discursa no Acampamento Nacional pela Democracia e Contra o Golpe, que reuniu milhares de manifestantes 

ligados aos movimentos sociais, em Brasília. À dir., militantes tomam a Esplanada dos Ministérios no dia da 

votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 
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Figura 23 – Destaques da Linha do Tempo da rede social Facebook do movimento Frente Brasil Popular, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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4.3. As estratégias de comunicação utilizadas no Facebook para 

mobilizar a população contra o impeachment 

No período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016, o movimento Frente Brasil 

Popular produziu em sua página 907 postagens, sendo 227 vídeos (25%), 533 fotos (59%) e 

147 banners (16%), conforme ilustra a figura abaixo: 

 
Figura 24 – Gráfico dos tipos de postagens publicadas na página do Facebook do movimento Frente Brasil Popular, 

no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

Pela análise da distribuição mensal dos posts, verificou-se a publicação de 133 mensagens 

em dezembro (14,7%); 26 mensagens em janeiro (3%); 3 mensagens em fevereiro (0,3%); 407 

mensagens em março (45%) e 338 mensagens em abril (37%), contadas até o dia 17 do mês, 

como mostra a Figura 8. A soma dos três primeiros meses totalizou 18% das postagens 

produzidas, permanecendo as 82% restantes concentradas nos meses de março e abril de 2016.  

 

Figura 25 – Gráfico com a distribuição mensal de postagens publicadas na página do Facebook do movimento 

Frente Brasil Popular, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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Do total dos posts publicados no período, 72% corresponderam a compartilhamentos de 

notícias e fotos de outros sites ou páginas da rede social Facebook. O gráfico da Figura 9 aponta 

as principais fontes de compartilhamentos de notícias. 

 

Figura 26 – Gráfico das principais fontes de compartilhamentos de notícias publicadas na página do Facebook do 

movimento Frente Brasil Popular, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

As publicações que permitiram identificar as cidades em que se deram as gravações de 

vídeos ou tomada de fotos foram contabilizadas, totalizando 490 postagens durante o período 

coletado, conforme apresentado na Figura 27. Ressalta-se que grande parte dos registros 

realizados em Brasília/ Região Centro-Oeste ocorreram em abril de 2016, durante a realização 

do “Acampamento Nacional pela Democracia e Contra o Golpe”. Embora o acampamento 

tenha reunido militantes de todas as regiões do País, como é possível constatar pelos diversos 

depoimentos em vídeos e reportagens publicadas na rede social Facebook, o mapeamento dessa 

diversidade não foi objeto do presente estudo. 
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Figura 27 – Gráfico das postagens publicadas por região na página do Facebook do movimento Frente Brasil 

Popular, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

Para aprofundar a análise sobre as estratégias de comunicação adotadas pela Frente 

Brasil Popular, as postagens foram classificadas por estilo, compreendido como a forma de 

abordagem escolhida pelo movimento para atingir o seu público, estando diretamente 

relacionado com o gênero textual predominante nas mensagens. A Figura 28 apresenta os 

principais estilos adotados pela Frente para a comunicação na rede social Facebook, e sua 

variação ao longo dos meses em que se deu o processo de impeachment na Câmara dos 

Deputados. 

 

Figura 28 – Gráfico das postagens classificadas por estilo publicadas na página do Facebook do movimento Frente 

Brasil Popular, e sua variação no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 
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É possível constatar, pela análise do gráfico, a predominância do estilo jornalístico nas 

postagens publicadas na linha do tempo, com ênfase primeiramente no mês de dezembro, 

devido aos acontecimentos de admissibilidade do impeachment, realização de manifestações 

de rua no dia 16 e demais reportagens relacionadas ao governo federal e ao desastre ambiental 

em Mariana, MG. As postagens voltaram a crescer consideravelmente em março, pela reação 

do movimento às várias notícias envolvendo o ex-presidente Lula, como também devido à 

ampla cobertura das manifestações ocorridas em todo o País, principalmente nos dias 8, 18 e 

31 de março. Essa tendência se manteve em alta no mês de abril, com a cobertura dos manifestos 

que antecederam a votação do impeachment. 

Entre os vários aspectos da cobertura jornalística, destaca-se o registro das 

manifestações promovidas em âmbito internacional, reflexo da repercussão que o impeachment 

da presidente Dilma Rousseff causou no exterior. A lista de países participantes dos atos de 31 

de março incluiu Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, 

Portugal, Espanha, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Áustria, França e Inglaterra, entre outros, 

conforme ilustrado na Figura 29. A cobertura jornalística desses manifestos na página do 

Facebook da Frente Brasil Popular contou com o apoio de colaboradores e dos coletivos de 

mídia independente que compõem a Frente Brasil Popular, como o Mídia Ninja e o Jornalistas 

Livres, conforme mostram os registros da Figura 30. 

 
Figura 29 – Mapa ilustrativo dos atos de mobilização do movimento Frente Brasil Popular programados para o dia 

31 de março de 2016 no Brasil e em diversas partes do mundo. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular.  
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Figura 30 – Cobertura jornalística dos manifestos internacionais contra o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff na Alemanha, França, Portugal e Dinamarca. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular.  

O gráfico da Figura 28 também permite constatar a presença do estilo publicitário nas 

mensagens, utilizado principalmente na produção de banners para a divulgação dos atos de rua, 

com picos nos meses de dezembro e março, variação também registrada na postagem de 

depoimentos de formadores de opinião, como artistas e intelectuais que declararam apoio às 
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manifestações de rua contra o impeachment. Os informativos de militância obtiveram maior 

destaque entre os meses de março e abril devido à organização dos diversos atos de rua e do 

acampamento em Brasília. Entre os demais estilos registrados destaca-se a divulgação dos 

Twittaços, que correspondem à promoção de ondas de twittes, identificadas por uma hashtag 

comum, como nos exemplos #BrasilContraOGolpe e #RespeiteAsUrnas. Ressalta-se ainda que 

o movimento fez durante todo o período analisado o uso intensivo de hashtags, compreendidas

por palavras-chave precedidas pelo símbolo # que categorizam as mensagens, como forma de 

ampliar a capacidade de propagação nas redes sociais. Foram exemplos de hashtags utilizadas: 

#ForaCunha; #ContraOGolpe; #ContraOImpeachment; #NãoVaiTerGolpe; #VaiTerLuta; 

#LulaValeALuta; #VemPraDemocracia, etc.  

A categorização por tema, compreendido como o assunto principal de cada post, 

permitiu analisar as prioridades dadas pelo movimento no uso da rede social Facebook. O 

gráfico da Figura 31 apresenta as principais temáticas abordadas. 

Figura 31 – Gráfico com a variação dos temas abordados pelo movimento Frente Brasil Popular na rede social 

Facebook, no período de 02 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016. 

O gráfico acima aponta que o movimento utilizou a rede social Facebook principalmente 

para mobilizar a população. Nesse sentido, foram destaques as postagens sobre a realização de 

plenárias estaduais e de inúmeras manifestações de rua, de forma mais intensa nos meses de 

março e abril. Verifica-se que em dezembro, a temática da manifestação desenvolveu-se de 

forma paralela a outros temas, como denúncias de corrupção, defesa dos direitos sociais, do 
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meio ambiente, análises sobre a conjuntura política, e outros como críticas ao governo da 

presidente Dilma Rousseff e balanço anual da Frente Brasil Popular. Com o passar do tempo, é 

possível observar que os assuntos relacionados aos direitos sociais passaram a ser manifestados 

no interior da temática maior das manifestações de rua. 

Nos primeiros meses de 2016 a página do Facebook foi pouco utilizada pelo movimento, 

chegando a registrar em fevereiro apenas três postagens. Já em março, as ações da Polícia 

Federal em torno do ex-presidente Lula provocaram uma guinada nas publicações da rede 

social. Em meio ao recrudescimento dos movimentos sociais, muitas postagens da Frente Brasil 

Popular passaram a se referir diretamente às ações dos movimentos pró impeachment, como 

mostra a Figura 32 os posts relacionados à corrupção e aos direitos sociais/ trabalhistas. 

  

Figura 32 – Postagens do Facebook da Frente Brasil Popular abordam as temáticas de combate à corrupção e 

defesa dos direitos trabalhistas. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 

O sentimento de antipetismo, amplamente incentivado nas redes sociais pelos 

movimentos pró impeachment, também repercutiu no cerne da militância da Frente Brasil 

Popular, como é possível verificar em diversos depoimentos publicados no Facebook durante a 

realização do Acampamento Nacional pela Democracia e Contra o Golpe, em Brasília. Muitos 

ativistas dos direitos sociais relataram a intolerância experimentada nesse processo de 

afloramento das manifestações de rua, como nos exemplos das Figuras 33 e 34. A misoginia e 

o machismo, por exemplo, foram apontados por Gabriela Guedes, do Levante Popular da 

Juventude, como consequência dos ataques à presidente Dilma Rousseff e da emancipação 

feminina conquistada nos últimos anos do governo petista. O ódio e a hostilidade também foram 
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mencionados no depoimento de Felipe dos Santos, da Articulação Brasileira dos Gays. Santos 

lembra que os gays militam em várias frentes, não apenas na pauta LGBT. “Nós somos Sem 

Terra, somos vítimas do machismo, somos trabalhadores e trabalhadoras explorados e também 

somos gays (...) Mas nós somos plurais e o amor vencerá o ódio” (Figura 34). 

As reações de diversos coletivos que compõem a Frente Brasil Popular foram 

sintetizadas no slogan da campanha “Este não será o País do ódio”, que circulou no 

acampamento montado em Brasília, nas proximidades do Ginásio Nilson Nelson. Projetada 

como uma minicidade em defesa da democracia, o acampamento foi durante a semana que 

antecedeu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados o ponto de encontro e 

convivência de militantes de todo o País, com a promoção de debates, vigílias, organização de 

marchas e intensa programação cultural. Nesse contexto, destacou-se a iniciativa “Ciranda pela 

Democracia”, um espaço de atividades lúdicas e educativas voltado à promoção da cidadania. 

A iniciativa foi dos próprios militantes, que a princípio montaram um sistema de rodízio entre 

si para cuidar das crianças, enquanto os pais se revezavam na participação das manifestações 

políticas. A ideia evoluiu para a criação de um espaço dentro do ambiente das manifestações, 

como aconteceu no acampamento em Brasília, conforme mostra a Figura 35. A ciranda infantil 

tornou-se assim uma oportunidade para as crianças aprenderem mais sobre a importância do 

diálogo para a resolução de conflitos, colaborando para se tornarem adultos mais conscientes 

de seus direitos e deveres, e assim contribuírem para o fortalecimento de uma democracia mais 

participativa. 
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Figura 33 – Reportagem com jovem integrante do movimento Levante Popular da Juventude, no Acampamento 

Nacional pela Democracia e contra o Golpe, em Brasília, relata o preconceito e a misoginia aflorados durante o 

processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 
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Figura 34 – Reportagem com militante da Articulação Brasileira dos Gays, no Acampamento Nacional pela 

Democracia e contra o Golpe, em Brasília, destaca as conquistas obtidas desde a ascensão do governo petista, 

como a oficialização da união estável entre pessoas do mesmo sexo e o reconhecimento do gênero pelo IBGE para 

fins censitários. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 
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Figura 35 – Reportagem sobre o espaço “Ciranda pela Democracia”, montado no Acampamento Nacional pela 

Democracia e contra o Golpe. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular.  
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4.4. A relação com os parlamentares e a dinâmica de influência sobre 

a decisão política 

Durante os meses em que o processo de admissibilidade do impeachment tramitou na 

Câmara dos Deputados, a Frente Brasil Popular também atuou para influenciar a decisão de 

voto dos deputados federais. No que se refere à interação com a esfera política, a página do 

Facebook do movimento propagou a campanha “Fora Cunha” e expôs denúncias de corrupção 

que envolviam, entre os agentes políticos, o presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 

Cunha e o vice-presidente Michel Temer, ambos do PMDB, conforme mostra a Figura 36. 

 

  

Figura 36 – Postagens do Facebook do movimento Frente Brasil Popular. À esq., reportagem da Revista Fórum 

destaca denúncia de corrupção envolvendo o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos 

Deputados Eduardo Cunha em recebimento de propinas. À dir., divulgação da campanha Fora Cunha e chamada 

para manifestação de rua. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 
 

Para pressionar os deputados federais a votarem contra o impeachment, a Frente adotou 

como estratégia campanhas para gerar constrangimento aos parlamentares indecisos ou a 

favoráveis à saída da presidente Dilma Rousseff. Por exemplo, com a hashtag 

#GolpistasSemMoral, utilizada para a realização de Twittaços, foram também divulgadas fotos 

de deputados chamados de golpistas por declararem seu voto a um impeachment considerado 

ilegal e antidemocrático, conforme apresentado na Figura 37.  
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Figura 37 – Painel da campanha #GolpistasSemMoral. Fonte: Facebook Frente Brasil Popular. 

Para acompanhar a intenção de voto dos deputados e senadores, como também prover o 

internauta de mais recursos e informações para pressionar os parlamentares em seus redutos 

eleitorais, foi criada a ferramenta “Mapa da Democracia”. Desenvolvido por jornalistas e 

ativistas digitais, o ambiente digital indicava o posicionamento político dos deputados federais 

e divulgava formas para contato direto da população, como e-mails ou links para acesso aos 

perfis dos parlamentares nas redes sociais, além de disponibilizar algumas sugestões de 

mensagens prontas para envio. A ferramenta foi divulgada pela página do Facebook da Frente, 

de modo a incentivar o seu acesso e compartilhamento, e com isso, ampliar as formas de 

influência sobre a decisão política. 

A Frente Brasil Popular também uniu esforços com os políticos contrários ao 

impeachment no lançamento do Comitê Pró-Democracia, na Câmara dos Deputados. O Comitê 

foi composto por entidades e organizações coletivas da sociedade civil, juntamente com 

representantes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Partido dos Trabalhadores (PT), 
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do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e do Partido da Causa Operária (PCO). Com o objetivo 

de intensificar as ações junto aos parlamentares, o Comitê organizou atividades como vigílias, 

programação de atos e visitas aos gabinetes dos deputados que integravam a comissão especial 

de admissibilidade do impeachment. 

Os eventos de rua promovidos pela Frente Brasil Popular também contaram com a 

participação de parlamentares que concederam entrevistas apresentando argumentos em reforço 

à derrubada do impeachment e gravaram depoimentos convocando a população às ruas, como 

apresentado na Figura 38. 

Figura 38 – Vídeos com depoimentos de parlamentares que atuaram contra o impeachment convocam a população 

para as manifestações de rua. Da esq. para a dir., de cima para baixo: o deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP) 

convoca a população para as manifestações de 18/03; as deputadas federais Alice Portugal (PCdoB/ BA) e Moema 

Gramacho (PT/ BA) manifestam em frente ao plenário da Câmara dos Deputados; o deputado Wadih Damous 

contabiliza os votos contrários ao impeachment, e a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB/ RJ) com o senador 

Lindbergh Farias (PT/ RJ) durante ato no Rio de Janeiro, convidam a população a participar dos manifestos. Fonte: 

Facebook Frente Brasil Popular. 
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CONCLUSÃO 

Os movimentos sociais constituem um dos campos mais importantes de ação social 

coletiva, cuja atuação reflete no fortalecimento da democracia. Na história do Brasil, o ativismo 

social esteve presente desde a época da colonização portuguesa, quando da luta contra a 

dominação, passando no decurso do século XX por temáticas de vão da exploração econômica 

à exclusão social, com destaque para o relevante papel exercido pelos movimentos sociais no 

processo de redemocratização do País. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

também denominada “Constituição Cidadã” pela demarcação de conquistas sociais, muitas das 

quais reivindicadas pelos movimentos sociais, a década de 1990 registrou o surgimento de ações 

coletivas não apenas reivindicatórias, mas de caráter propositivo. Assim, os movimentos 

passaram a contribuir para a implementação de políticas públicas e promoção de um controle 

social mais efetivo. Os fóruns nacionais para debates e diagnósticos de problemas sociais 

adquiriram relevância, como os realizados sobre os efeitos da globalização e o avanço das 

políticas neoliberais. 

Na última década, com a propagação da Internet e o advento das redes sociais digitais, 

os movimentos sociais em todo o mundo ganharam uma nova dinâmica, que permitiu ampliar 

a atuação na esfera pública. No Brasil, o surgimento de novos movimentos sociais obteve um 

marco em 2013, com o Movimento Passe Livre, que levou milhares de pessoas às ruas, 

inicialmente em protesto contra o aumento das tarifas do transporte público. Ao ampliar as 

reivindicações para outras áreas de atuação política, o movimento colocou em evidência a 

desconfiança da população nas instituições e revelou um sentimento de insatisfação 

generalizado em torno da classe política. A expressão “Você não me representa!” pronunciada 

por milhares de brasileiros ao se referirem aos políticos eleitos, somados aos crescentes índices 

de votos brancos, nulos e abstenções continuamente registrados nas eleições, passaram a 

constituir o mais contundente sinal de alerta aos agentes políticos. 

Em 2014, a acirrada disputa nas eleições presidenciais revelou um País dividido, que 

assim permaneceu durante o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. 

Para além da crise econômica, que apresentava elementos locais e globais, instaurou-se uma 

crise política, potencializada pelas denúncias de corrupção provenientes principalmente da 

Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que atingiu o ex-presidente Lula e o alto escalão do 

governo petista, além de empresários e uma parcela significativa de parlamentares do 

Congresso Nacional. A crise política foi ampliada em outubro de 2015, com a rejeição pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) da prestação de contas do Poder Executivo do ano anterior 
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– fato que não ocorria no Brasil desde 1937 – o que abriu caminho para a rápida instauração do

processo de admissibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos 

Deputados, concretizada em dezembro do mesmo ano. Todo esse cenário político levou à 

efervescência os movimentos sociais, que deflagraram ações a favor e contra o impeachment. 

Para melhor compreender a dinâmica dos novos movimentos sociais na realidade 

brasileira, em especial o uso que fazem das plataformas de comunicação digital para mobilizar 

a população e influenciar a decisão política, foram definidos como objetos de pesquisa, dentro 

do contexto excepcional de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff na 

Câmara dos Deputados, o ambiente da rede social Facebook dos movimentos Vem Pra Rua 

Brasil e Frente Brasil Popular. Embora apresentassem posicionamentos políticos opostos em 

relação ao processo de impeachment, os movimentos também demonstraram a apropriação de 

temas comuns, como a defesa da democracia e o combate à corrupção. Em suas divergências, 

revelaram propostas distintas para o desenvolvimento de um País marcado pela diversidade 

étnica e cultural, e que ainda permanece com o desafio de reduzir suas profundas desigualdades 

sociais. 

O movimento Vem Pra Rua Brasil surgiu em São Paulo, em 2014, a partir de uma 

iniciativa de um grupo de amigos, que por meio das redes sociais conseguiu mobilizar milhares 

de pessoas que se encontravam insatisfeitas com a atuação política do governo federal, o que 

proporcionou a essa iniciativa contornos de movimento social. Com o combate à corrupção 

como principal bandeira, o movimento também promoveu a articulação da população em apoio 

ao juiz Sérgio Moro, que comanda o julgamento em primeira instância dos crimes identificados 

na Operação Lava Jato, da Polícia Federal, considerada pelo Ministério Público Federal o maior 

caso de corrupção e lavagem de dinheiro já apurado no Brasil (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2016). 

No período de admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, o 

movimento Vem Pra Rua desenvolveu, por meio de sua página na rede social Facebook, uma 

ampla campanha pela saída da presidente Dilma Rousseff do comando do Poder Executivo. 

Para isso publicou depoimentos de juristas, políticos, artistas e outros formadores de opinião, 

além de utilizar-se de porta-vozes para persuadir a população, principalmente por meio da 

postagem de vídeos com alto teor argumentativo. O movimento demonstrou capacidade de 

planejamento e propagação de suas ações na rede, sempre incentivando o engajamento do 

internauta, como exemplificado na Figura 13, a postagem intitulada “Três Ações para Salvar o 

Brasil”, ou por meio da ferramenta Mapa do Impeachment, intensamente propagada no mês 
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que antecedeu a votação dos deputados federais. A antecedência com que organizou e divulgou 

seus eventos de rua também refletiu nos resultados obtidos, como verificado na realização da 

Mega Manifestação de 13 de março, com divulgação iniciada na página do Facebook em 

dezembro de 2015, alcançando ao final mais de 6 milhões de compartilhamentos, conforme 

ilustrado na Figura 5.  

No recorte da Linha do Tempo objeto desse estudo, verificou-se no Vem Pra Rua Brasil 

a prevalência da postagem de vídeos sobre fotos ou banners, com predominância do estilo 

publicitário, que traz como características forte apelo emotivo e elevada capacidade de 

persuasão das mensagens, estratégias que em conjunto contribuíram para que o movimento 

ultrapassasse a marca de um milhão de fãs e de seguidores na rede social Facebook. 

Em relação à interação do internauta na página da rede social, constatou-se a 

disponibilidade apenas da inserção de comentários controlados por mediadores, não havendo 

registros de depoimentos ou vídeos que dessem voz à população que foi às ruas participar dos 

manifestos. Nesse sentido, a cobertura dos eventos do Vem Pra Rua ficou restrita, de modo 

geral, à publicação de algumas fotos, preferencialmente de capitais em que se reuniram um 

número maior de manifestantes, não havendo registros da maioria das cidades que constaram 

das listas de mobilização do movimento.   

No que se refere à participação política, apesar de os organizadores do movimento 

declararem que não apoiavam ou se vinculavam a qualquer partido, as postagens publicadas na 

página do Facebook durante o período de admissibilidade do impeachment na Câmara dos 

Deputados revelaram o alinhamento do movimento a partidos e políticos que atuaram para a 

ascensão do vice-presidente Michel Temer à Presidência da República, muitos dos quais vindo 

a se tornar ministros do novo governo, conforme apresentado na Figura 18. Também nesse 

sentido, ainda que o movimento tivesse estampado em suas camisetas o slogan “Meu Partido é 

o Brasil”, diversos políticos de partidos de oposição ao governo petista se promoveram ao 

proferirem discursos nos eventos de rua do movimento, embora constate-se a ausência de 

postagens sobre essas participações na página do Facebook do Vem Pra Rua Brasil.  

Na contramão do processo de impeachment, para defender a permanência de uma 

presidente eleita democraticamente pelo voto de mais de 54 milhões de brasileiros, atuou o 

movimento Frente Brasil Popular, uma aliança composta por mais de sessenta movimentos 

populares, sindicais, partidos políticos, representações sociais, movimentos estudantis, 

coletivos de jornalistas independentes e demais cidadãos que não fazem parte de nenhum 
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movimento organizado, mas que encontram na Frente um espaço para debate e militância das 

causas políticas. 

Para além da temática de defesa da democracia, somou-se às prioridades da Frente Brasil 

Popular a defesa pública do ex-presidente Lula, que em 04 de março sofreu um mandado de 

condução coercitiva decretado pelo juiz federal Sérgio Moro, no âmbito da 24ª fase da Operação 

Lava Jato. As entidades que compõem a Frente publicaram nota em repúdio ao que 

denominaram “operação político-midiática”, conforme apresentado na Figura 20. O fato foi 

interpretado como seletivo e ilegal, realizado para desmoralizar o ex-presidente, símbolo da 

luta do povo brasileiro, e com isso também atingir as organizações sindicais e populares que se 

denominam defensoras da igualdade, da democracia e da soberania do País. Desde então, Lula 

permaneceu em destaque nas manifestações organizadas pelo movimento até a data de votação 

do impeachment na Câmara dos Deputados. 

Para defender a democracia e o Estado de Direito contra o que denominaram de golpe, 

a Frente utilizou a rede social Facebook principalmente para mobilizar a população nas 

manifestações de rua por todo o País. Paralelamente, foram publicados depoimentos de 

formadores de opinião entre artistas, intelectuais, jornalistas, advogados e juristas, e 

promovidos Twittaços com o objetivo de ampliar as ações de mobilização contra o 

impeachment. O movimento realizou extensa cobertura das manifestações, de forma a 

prevalecer o estilo jornalístico nas postagens, com predominância para a publicação de fotos 

que traziam links para o compartilhamento de notícias. Além disso, ao dar voz aos militantes 

de todo o País que participaram das manifestações de rua, por meio da publicação de inúmeras 

reportagens em textos e vídeos no Facebook, a Frente promoveu um amplo debate na rede 

social, de modo a incentivar a reflexão sobre as transformações ocorridas no País e as possíveis 

consequências da aprovação do impeachment. 

A participação de políticos e partidos em apoio ao movimento se deu de forma explícita, 

desde a composição da aliança, passando pelo registro no Facebook de reportagens com 

parlamentares em atuação na Câmara dos Deputados, vídeos com chamadas de deputados 

federais convocando a população para as manifestações e até o compartilhamento de postagens 

de parlamentares durante os eventos de rua, como apresentado na Figura 38. A população 

também foi incentivada a interagir diretamente com os parlamentares por meio da ferramenta 

Mapa da Democracia. Paralelamente, a Frente Brasil Popular divulgou no Facebook o 

lançamento do Comitê Pró-Democracia, como mais uma forma de intensificar as ações dos 

movimentos contrários ao impeachment nos espaços internos da Câmara dos Deputados. 
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Além de permitir a identificação das estratégias de comunicação durante o processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, o estudo em conjunto dos movimentos sociais 

possibilitou ampliar o entendimento do contexto em que se deu o uso da comunicação digital 

no ambiente da rede social Facebook. Assim, verifica-se primeiramente que, de forma diversa 

ao que foi amplamente divulgado pelo movimento Vem Pra Rua Brasil, não houve voz em 

“uníssono” nas ruas de todo o País pedindo o impeachment da presidente Dilma. Ao contrário, 

o que se sucedeu foi a manifestação intensiva de uma sociedade dividida em seus

posicionamentos políticos, algo já constatado pelos resultados das eleições presidenciais de 

2014. Ademais, o entendimento manifestado em vídeos pelos porta-vozes do Vem Pra Rua de 

que apenas nos últimos anos, e em especial devido à atuação do movimento, os brasileiros 

começaram a exercer a cidadania, também não encontra respaldo do ponto de vista histórico, 

político ou sociológico. Tal argumento é ainda ratificado por Chequer e Butterfield (2016) “O 

pano de fundo da proposta – o exercício da cidadania – tocava num lado pouco explorado por 

nós, brasileiros. E o Brasil não tinha qualquer tradição, seja de exercício de cidadania, seja de 

grandes mobilizações sociais”. (CHEQUER e BUTTERFIELD, 2016, p.314-315). 

Ao apresentar um ponto de vista em descompasso com a realidade brasileira, que há quase 30 

anos se mantém sob a égide da chamada “Constituição Cidadã”, o movimento se arrisca no 

Facebook à perda de credibilidade e de capital social, cuja construção é baseada, entre 

outros fatores, na reputação, algo que está diretamente ligado às informações sobre 

“quem somos” e “o que pensamos” nas redes sociais digitais. 

Outro ponto de destaque no estudo dos movimentos está relacionado ao combate à 

corrupção. Embora apresentasse esse tema como sua principal bandeira, o Vem Pra Rua utilizou 

no Facebook, para a reprodução de notícias da grande mídia, um enquadramento de forma a 

responsabilizar o Partido dos Trabalhadores, e em particular o ex-presidente Lula, pela 

corrupção generalizada na esfera política do País, como ilustrado na Figura 10. Já a Frente 

Brasil Popular abordou essa temática na rede social de modo a incentivar o debate e a reflexão, 

contando para isso com a participação de artistas, intelectuais e outros formadores de opinião, 

que não restringiram o assunto a partidos ou políticos, conforme mostra a Figura 32.  

Da interação dos movimentos sociais nas redes digitais e nas ruas, verifica-se ainda a 

existência de um sentimento de intolerância, em parte provocado pelos movimentos pró 

impeachment, o que ocorria, por exemplo, quando o Vem Pra Rua utilizava em suas 

manifestações palavras de ordem do tipo “Fora Dilma”, “Lula nunca mais”, “Fora corruptos”, 

“O PT roubou, ohhh”, entre outros. O incentivo a esse tipo de comportamento contribuiu para 
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a geração de um sentimento de intolerância que repercutiu entre os militantes da Frente Brasil 

Popular, como demonstrado nos depoimentos das Figuras 33 e 34. Em reação, foi criada a 

campanha “Este não será o País do ódio” no acampamento da Frente, em Brasília, de forma a 

disseminar o respeito à diversidade social, desenvolvendo inclusive ações de conscientização 

junto ao público infantil, como a iniciativa “Ciranda da Democracia”, de alto valor para a 

geração de capital social, conforme apresentado na Figura 35.  

No balanço geral dos acontecimentos desencadeados no período excepcional que 

caracteriza um processo de impeachment no presidencialismo brasileiro, os movimentos 

sociais, ainda que apresentassem posicionamentos políticos opostos, foram capazes de utilizar 

as redes sociais digitais em prol da democracia, ampliando a discussão na esfera pública e se 

fortalecendo como atores na arena política do século XXI. Nas páginas analisadas do Facebook, 

ambos os movimentos promoveram a cidadania e ampliaram a transparência sobre o Estado e 

seus agentes políticos. Ao criar recursos de interação digital e estimular a pressão social sobre 

os políticos, em especial sobre os deputados federais, os movimentos renovaram o seu modus 

operandi, contando de forma determinante com o potencial democrático da Internet. O 

fortalecimento dessa atuação dependerá do quanto esses movimentos serão capazes de se 

distanciar do discurso do ódio, presente na Internet, e utilizar o potencial democrático da 

comunicação digital para reduzir o distanciamento entre a população e os políticos.  

Ao instituírem espaços de comunicação e interação nas redes sociais, ainda 

que predominando um discurso de pressão sobre a decisão política, os movimentos 

permitiram a participação ativa dos parlamentares. Caberá aos deputados federais e senadores 

da República ocupar esses espaços, dialogar e interagir com as lideranças e com a sociedade 

brasileira por meio das redes sociais digitais, que apresentam potencial para atender de 

forma efetiva as demandas por uma democracia mais participativa no Brasil. 
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